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dosombreamentos e eventuais lacunas. Siste-
matizou-se o seu conteúdo de forma a identificar 
quais os atributos do Sítio foram considerados 
como valores patrimoniais permanentes, assim 
como eventuais diretrizes para a preservação dos 
mesmos ali contidas.

a) Relatório do Plano Piloto de Lúcio 
Costa: 

O Relatório do Plano Piloto (1956) apresenta, 
de maneira sintética, por meio de textos e cro-
quis, a “Concepção Urbanística de Brasília” em 
seus atributos fundamentais, fazendo deste do-
cumento um marco referencial à preservação de 
Brasília.

Trata-se do lançamento da idéia, composto 
por um memorial descritivo detalhado, contendo 
os conceitos que a regem, e um desenho apre-
sentando, em grandes linhas, a proposta reba-
tida sobre o terreno dado pelo Concurso, a qual 
veio a ser desenvolvida durante a implantação de 
Brasília, conforme a intenção de Lúcio Costa, ex-
pressa na introdução ao Relatório:

“Não pretendia competir e, na verdade, não 
concorro, — apenas me desvencilho de uma 
solução possível, que não foi procurada mas 
surgiu, por assim dizer, já pronta. Compareço, 
não como técnico devidamente aparelhado, 
pois nem sequer disponho de escritório, mas 
como simples maquis do urbanismo, que 
não pretende prosseguir no desenvolvimento 
da idéia apresentada senão eventualmente, 
na qualidade de mero consultor.”

aspectos relevantes para a caracterização de um 
sítio histórico sugeridos pela Carta de Toledo/Wa-
shington (ICOMOS 1986), tais como os atributos 
de desenho e parcelamento, definidos através 
da lógica de apropriação do território (topografia 
e meio natural); a indicação do traçado urbano, 
definido a partir da estrutura viária principal até a 
micro-escala; a descrição das propriedades do 
parcelamento urbano, uso e ocupação do solo 
(funções) e a descrição de gabarito e morfologia 
básica das edificações, assim como em alguns 
casos a localização precisa dos equipamentos 
públicos e dos edifícios referenciais à estrutura-
ção do lugar. Do Relatório extraem-se também 
as relações entre os espaços urbanos, edifícios 
e espaços verdes e livres, descritos, caso a caso, 
ou através de analogias.

A seguir, de forma grifada, encontra-se um 
extrato do Relatório do Plano Piloto de autoria de 
Lúcio Costa contendo a citação dos atributos e 
valores a serem considerados como “cláusulas 
pétreas” para a a preservação do Plano Piloto de 
Brasília:

“Relatório do Plano Piloto de Brasília
Lucio Costa

[...]
Dito isto, vejamos como nasceu, se definiu e 
resolveu a presente solução:
1 — Nasceu do gesto primário de quem as-
sinala um lugar ou dele toma posse: dois ei-
xos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, 
o próprio sinal da cruz.
2 — Procurou-se depois a adaptação à to-
pografia local, ao escoamento natural das 
águas, à melhor orientação, arqueando-se Podem-se reconhecer no Relatório todos os 
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um dos eixos a fim de contê-lo no triângulo 
eqüilátero que define a área urbanizada.
3 — E houve o propósito de aplicar os prin-
cípios francos da técnica rodoviária — inclu-
sive a eliminação dos cruzamentos — à 
técnica urbanística, conferindo-se ao eixo 
arqueado, correspondente às vias naturais 
de acesso, a função circulatória tronco, com 
pistas centrais de velocidade e pistas laterais 
para o tráfego local, e dispondo-se ao longo 
desse eixo o grosso dos setores residenciais.
[...]
5 — O cruzamento desse eixo monumen-
tal, de cota inferior, com o eixo rodoviário-
-residencial impôs a criação de uma grande 
plataforma liberta do tráfego que não se 
destine ao estacionamento ali, remanso 
onde se concentrou logicamente o centro de 
diversões da cidade, com os cinemas, os te-
atros, os restaurantes etc.
[...]
8 — Fixada assim a rede geral do tráfego au-
tomóvel, estabeleceram-se, tanto nos setores 
centrais como nos residenciais, tramas autô-
nomas para o trânsito local dos pedes-
tres a fim de garantir-lhes o uso livre do 
chão,
9 – [...] Destacam-se no conjunto os edi-
fícios destinados aos poderes funda-
mentais que, sendo em número de três e 
autônomos, encontraram no triângulo 
eqüilátero, vinculado à arquitetura da mais 
remota antiguidade, a forma elementar 
apropriada para contê-los.
[...]
A perspectiva de conjunto da esplanada 
deve prosseguir desimpedida até além 
da plataforma onde os dois eixos urba-
nísticos se cruzam.
10 — Nesta plataforma onde, como se via an-

teriormente, o tráfego é apenas local, situou-
-se então o centro de diversões da cidade 
[...] o pavimento térreo do setor central 
desse conjunto de teatros e cinemas man-
teve-se vazado em toda a sua extensão, 
salvo os núcleos de acesso aos pavimentos 
superiores, a fim de garantir continuidade 
à perspectiva, e os andares se previram en-
vidraçados nas duas faces para que os res-
taurantes, clubes, casas de chá etc., tenham 
vista, de um lado para a esplanada inferior, e 
do outro para o aclive do parque no prolon-
gamento do eixo monumental e onde ficaram 
localizados os hotéis comerciais e de turis-
mo e, mais acima, para a torre monumental 
das estações radioemissoras e de televisão, 
tratada como elemento plástico integrado na 
composição geral. 
[...]
15 — Percorrido assim de ponta a ponta esse 
eixo dito monumental, vê-se que a fluência 
e unidade do traçado , desde a praça do 
Governo até à praça Municipal, não exclui 
a variedade, e cada setor, por assim dizer, 
vale por si como organismo plasticamen-
te autônomo na composição do conjunto.
[...]
16 — Quanto ao problema residencial, ocor-
reu a solução de criar-se uma seqüência 
contínua de grandes quadras dispostas, em 
ordem dupla ou singela, de ambos os lados 
da faixa rodoviária, e emolduradas por uma 
larga cinta densamente arborizada, árvo-
res de porte, prevalecendo em cada qua-
dra determinada espécie vegetal, com chão 
gramado e uma cortina suplementar in-
termitente de arbustos e folhagens, a fim 
de resguardar melhor, qualquer que seja a 
posição do observador, o conteúdo das qua-
dras, visto sempre num segundo plano e 
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como que amortecido na paisagem
[...]
Dentro destas ‘‘super-quadras’’ os blocos re-
sidenciais podem dispor-se da maneira mais 
variada, obedecendo porém a dois princí-
pios gerais: gabarito máximo uniforme, 
talvez seis pavimentos e pilotis, e sepa-
ração do tráfego de veículos do trânsito 
de pedestres, mormente o acesso à escola 
primária e às comodidades existentes no in-
terior de cada quadra
[...]
20 — Evitou-se a localização dos bairros resi-
denciais na orla da lagoa, a fim de preservá-
-la intata, tratada com bosques e cam-
pos de feição naturalista e rústica para 
os passeios e amenidades bucólicas de 
toda a população urbana. Apenas os clu-
bes esportivos, os restaurantes, os lugares 
de recreio, os balneários e núcleos de pesca 
poderão chegar à beira d’água. O clube de 
Golf situou-se na extremidade leste, contíguo 
à Residência e ao hotel, ambos em constru-
ção, e o Yatch Club na enseada vizinha, en-
tremeados por denso bosque que se estende 
até à margem da represa, bordejada nesse 
trecho pela alameda de contorno que intermi-
tentemente se despreende da sua orla para 
embrenhar-se pelo campo que se pretende 
eventualmente florido e manchado de arvore-
do.” (COSTA, 1956)

O Relatório assume um papel importante 
quando considerado como uma referência à ela-
boração de diretrizes à preservação de Brasília, 
assim como à resolução de alguns problemas 
hoje já diagnosticados, tais como: 

•	 Manutenção dos espaços vazados nos 

Em síntese, o Relatório do Plano Piloto pode 
ser considerado como o marco inicial para a 
preservação de Brasília, ao descrever claramen-
te seus atributos fundamentais, inegavelmente 
apropriados em sua essência e efetivamente im-
plantados e os quais hoje, em grande parte ainda 
encontram-se preservados. O Relatório é muito 
mais que um instrumento de proteção e gestão 
do sítio, ele é o ponto de partida, uma fonte pri-
mária para a preservação dos valores e atributos 
a serem preservados, localizando-se em uma ins-
tância hierárquica superior. O Relatório do Plano 
Piloto constitui-se como um parâmetro-base de 
análise comparativa em qualquer diagnóstico ou 
avaliação a qualquer tempo quando da elabora-
ção de qualquer diretriz de proteção, gestão ou 
tutela da Área, sendo imprescindível a sua consi-
deração como referência no âmbito do Plano de 
Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília.

térreos e pilotis dos blocos comerciais do Setor 
Cultural;

•	 Setor Bancário: permanência da continui-
dade das plataformas do Setor Bancário e incen-
tivo à sua função destinada (cafés, bares, e etc..) 
e continuidade das marquises;

•	 Nos Setores Comerciais, a manutenção 
e permanência da interligação coberta no térreo 
com lojas e sobrelojas, cafés e restaurantes;

•	 Retomada do Touring Club como elemen-
to de conexão entre os níveis da plataforma e ele 
próprio como equipamento cultural;

•	 O tratamento como parque da área espor-
tiva, permitindo a continuidade paisagística entre 
o Parque da Cidade e o futuro Parque Burle Marx;
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b) Inscrição de Brasília na Lista do 
Patrimônio Cultural da Humanidade UNESCO

À época do pedido de inscrição de Brasília 
integravam a lista da UNESCO 247 bens, entre 
naturais e culturais, nenhum deles moderno. O 
Brasil possuía, então, seis bens inscritos no Patri-
mônio da Humanidade: as cidades históricas de 
Ouro Preto e Olinda, o centro histórico de Salva-
dor, o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, as 
ruínas de São Miguel das Missões e o Parque Na-
cional de Iguaçu, esse juntamente com o parque 
do lado argentino das cataratas; os 5 primeiros 
sendo protegidos por tombamento federal, sob 
guarda do IPHAN e o último sob tutela do IBAMA. 

Alicerçado nos estudos levados a efeito des-
de 1981 pelo Grupo de Trabalho para a preser-
vação do patrimônio cultural e natural de Brasília 
– o GT Brasília , composto por representantes da 
Fundação Pró-Memória/MinC, GDF e UNB – foi 
preparado por aquele GT, no correr do ano de 
1986, o dossiê contendo o pedido de candidatu-
ra brasileira à inscrição da sua capital e levado à 
análise do WHC- UNESCO e por seu o organis-
mo assessor, o ICOMOS. O parecer é sucinto e 
caracteriza o Sítio através de uma síntese de seus 
valores fundamentais e alguns atributos configu-
rativos. Do Parecer de Inscrição destacam-se os 
seguintes pontos: 

•	 Brasília vista como conjunto representativo 
do patrimônio histórico, cultural, natural e urbano;

•	 Definição de um ideal urbano fundamen-
tado na separação das funções, na liberação dos 
vastos espaços naturais, e no traçado de gran-

des vias de comunicação bem distintas da rua 
tradicional;

•	 Dois eixos cruzando-se me ângulo reto. 
Superquadras semi-autônomas graças às áreas 
comerciais, lazer e espaços verdes, igrejas e es-
colas.

•	 Tipologia residencial: 6 andares sobre pi-
lotis. 

No conjunto urbano destaca-se especial-
mente a:

•	 Obra de Oscar Niemeyer;

•	 A Praça dos três poderes e seus três edifí-
cios principais;

•	 A Esplanada dos Ministérios;

•	 A Catedral Metropolitana;

•	 A Paisagem Monumental;

•	 Os testemunhos históricos – acampamen-
tos pioneiros, Planaltina, Braslândia, e as oito ve-
lhas fazendas.

•	 Com base no parecer, além do Plano Pilo-
to, o País pediu a inscrição dos bens representa-
tivos do território e da trajetória histórica da nova 
Capital, citados acima: 

•	 as antigas fazendas e povoações tradicio-
nais preexistentes, 

•	 os acampamentos pioneiros das obras e 

•	 as paisagens dos ecossistemas represen-
tativos da natureza do Distrito Federal. 

A proposta para o Plano Piloto abrangia três 
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zonas, com distintos graus de proteção:

•	 zona de proteção absoluta, cobrindo o 
Plano Piloto; 

•	 zona tampão, onde a predominância dos 
espaços verdes estaria garantida; 

•	 zona periférica, incluindo o lago artificial e 
as suas margens, quase que inteiramente cons-
truídas com conjuntos residenciais. 

O WHC/UNESCO encaminhou o dossiê bra-
sileiro à análise do ICOMOS, que recomendou o 
prosseguimento de uma política de conservação 
das características da criação urbana de 1956 no 
DF do Brasil, tendo demandado que uma legis-
lação brasileira fosse providenciada para preser-
var as características urbanísticas e arquitetôni-
cas da cidade de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. 
Esta exigência visava dar efetividade à proteção, 
mediante a adoção de legislação do próprio 
país, como requisito para a inscrição de Brasília 
como Patrimônio da Humanidade. A exigência 
foi parcialmente atendida pelo governo do Dis-
trito Federal que, por meio do Decreto n. 10.829, 
de 14 de outubro de 1987, procedeu o tomba-
mento distrital de Brasília. Este ato encaminhado 
à UNESCO, acompanhado de compromisso do 
Governo Federal de encaminhar ao IPHAN o pe-
dido de tombamento federal com a maior brevi-
dade, foi aceito como garantia pelo WHC. 

Note-se que a área tombada pelo ato distrital 
não incluiu a proteção da zona periférica ao Plano 
Piloto, o Lago Paranoá e sua margem oposta até 
o limite da Bacia do Rio Paranoá, nem os demais 
bens propostos para inscrição no dossiê encami-

nhado à UNESCO. O tombamento distrital, ainda 
identificou como parâmetros de preservação as 
escalas monumental, gregária, residencial e bu-
cólica de Brasília, como veremos adiante.

Na seqüência, o WHC exarou parecer defi-
nitivo, manifestando-se favorável à inscrição da 
capital, deixando, porém expressa a urgência da 
instituição de normas definitivas de preservação 
e demandando que nelas as demais categorias 
de bens fossem beneficiadas. A inscrição de um 
bem sem o tombamento federal foi uma exceção 
na prática da UNESCO, de exigir que a proteção 
nacional precedesse o pedido de inscrição de 
qualquer bem, fosse ele natural ou cultural. Na 
11ª Reunião Ordinária do Comitê do Patrimônio 
Mundial, em Paris, Brasília foi inscrita na relação 
de bens patrimônio da Humanidade, no dia 7 de-
zembro 1987, na categoria de bem cultural, sob 
os critérios: 

(i) representar uma obra artística única, uma 
obra prima do gênio criador; e 
(iv) ser um exemplar marcante de um tipo de 
construção ou conjunto arquitetônico que 
ilustre um estágio significativo da história.”

Na mesma reunião foi anunciado o convite 
do governo brasileiro para realização da reunião 
do Comitê do Patrimônio Mundial - WHC de 1988 
em Brasília, o que ocorreu em no dezembro se-
guinte, tendo a reunião sido sediada no Ministério 
de Relações Exteriores – Palácio Itamaraty.
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Dentre os documentos de gestão e prote-
ção do sítio analisados, o Decreto nº 10.829/87 
e a Portaria n. 314/92 do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) estabele-
cem as diretrizes principais de proteção em nível 
distrital e federal hoje em vigor para a área do 
“conjunto urbano construído em decorrência do 
Plano Piloto, vencedor do concurso nacional para 
a nova capital do Brasil”.

Primeiramente, é importante destacar que 
a estrutura tanto da Portaria quanto do Decreto 
baseia-se na “preservação das características 
essenciais das quatro escalas distintas em que 
se traduz a concepção urbana da cidade: a mo-
numental, a residencial, a gregária e a bucólica”. 
No relatório do Plano Piloto não é feita menção às 
escalas. Esta definição é estabelecida por Lucio 
Costa em Brasília 57-85, onde são mencionadas 
apenas três escalas (residencial, monumental e a 
gregária); a escala bucólica é mencionada pela 
primeira vez por Lúcio Costa em Brasília Revisita-
da. As quatro escalas foram oficialmente assumi-
das tanto pelo Decreto n. 10.829/87 quanto pela 
Portaria do IPHAN.

Percebe-se que esta última tem sua estrutura 
equivalente à do Decreto n. 10.829/87, inclusive 
no que tange à sua redação. Desta forma é per-
tinente analisar o conteúdo destes documentos 
descritivamente a partir de sua estrutura, identifi-
cando os atributos do sítio e seus valores, confor-
me listados a seguir:

c) IPHAN - Portaria nº 314 de 08 de 
outubro de 1992 - Tombamento de Brasília e 
Decreto nº 10.829/87
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Portaria n. 314/92: Decreto n. 10.829/87:
“A escala monumental, concebida para conferir à cidade a 
marca efetiva da capital do País está configurada no Eixo 
Monumental, desde a Praça dos Três Poderes até a Praça 
do Buriti” 

Além dos elementos citados na Portaria, o Decreto acres-
centa os seguintes aspectos:

A Praça dos Três Poderes deverá preservada em sua in-
tegridade (edificações, espaços abertos e elementos es-
cultóricos que a complementam assim como as referên-
cias integradas: Sedes do Palácio Itamaraty e da Justiça) 

Art. 3º - III - Os terrenos do canteiro central verde são con-
siderados non-aedificandi nos trechos compreendidos 
entre o Congresso Nacional e a Plataforma Rodoviária e, 
entre esta e a Torre de Televisão e, no Trecho não ocupado 
entre a Torre de Televisão e a Praça do Buriti;

O Canteiro Central: preservação absoluta do canteiro cen-
tral, vedada a construção acima do nível do nível do solo 
existente, garantindo visibilidade ao Conjunto Monumental;

Preservação dos monumentos, do entorno e acessos aos 
prédios;

As áreas compreendidas entre a Esplanada dos Ministé-
rios e a Plataforma Rodoviária ao sul e ao norte do canteiro 
central, e que constituem os Setores Culturais Sul e Norte, 
destinam se a construções publicas de caráter cultural;  

Quanto à Escala Monumental:

Quanto à Escala Residencial:
Portaria n. 314/92: Decreto n. 10.829/87:

Superquadras: único acesso veicular, faixa verde de 20 me-
tros (densamente arborizada) em todo o seu perímetro;

Além dos elementos citados na Portaria, o Decreto acres-
centa os seguintes aspectos:

Quadras 102 a 116, 202 a 216 e 302 e 316: 6 pavimentos e 
pilotis livres de construções;

“só será permitida a venda das projeções, permanecendo 
de domínio público a área remanescente”

Quadras 402 à 416: 3 pavimentos e sobre pilotis livres de 
construções.

“nos setores de Habitação Individual Sul e Norte só serão 
admitidas residências unifamiliares, comércio local e equi-
pamentos de uso comunitário”

T.O. = 15% para unidades habitacionais, terreno da Super-
quadra, incluindo a faixa verde (corresponde 26% do to-
tal). 

Permitidas pequenas edificações de uso comunitário: má-
ximo 1 pavimento. 

Nas áreas denominadas Entrequadras: destinada à edifi-
cações de uso comum: ensino, esporte, recreação e ativi-
dades culturais e religiosas.
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Quanto ao Eixo Rodoviário-Residencial:
Portaria n. 314/92: Decreto n. 10.829/87:

Tombada as características originais, mantido o caráter ro-
doviário;

Nada Consta.

Quanto à Escala Gregária:
Portaria n. 314/92: Decreto n. 10.829/87:

A escala gregária com que foi concebido o centro de Bra-
sília em torno da intersecção dos Eixos Monumental e Ro-
doviário fica configurada na Plataforma Rodoviária e nos 
Setores de Diversões, Comerciais, Bancários, Hoteleiros, 
Médico-Hospitalares, de Autarquias e de Radio e Televisão 
Sul e Norte.”

Nada a acrescentar.

Na Plataforma Rodoviária: preservação na integridade es-
trutural e arquitetônica original, incluindo as praças e seto-
res de fronte aos Setores de Diversões Sul e  Norte;

Definição da cota máxima de coroamento nos setores de 
Diversões Sul e Norte  com a cota máxima existente; 

Nos demais setores: gabarito não uniforme e cota máxima 
de 65m e o mantenimento das atividades predominantes 
preconizadas no Relatório do Plano Piloto. 

Quanto à Escala Bucólica:
Portaria n. 314/92: Decreto n. 10.829/87:

“A escala bucólica, que confere à Brasília o caráter de cida-
de-parque, configurada em todas as áreas livres, contiguas 
a terrenos atualmente edificados, ou institucionalmente 
previstas para edificação e destinadas à preservação pai-
sagística e ao lazer, será preservada...”

Nada a acrescentar.

Preservação da cobertura natural do cerrado nativo sendo 
que as demais áreas arborizadas na forma de bosque com 
particular ênfase à araucárias no entorno da Praça dos Três 
Poderes;

Manter acesso público à orla em todo o perímetro com ex-
ceção do que já está registrado;

Atividades esportivas: edificações com cota máxima de co-
roamento 7m (exceção de ginásios cobertos);

Hotéis de turismo: cota máxima de 12m; 
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Portaria n. 314/92: Decreto n. 10.829/87:
Anexos dos Ministérios, não podendo ultrapassar as cotas 
máximas dos anexos existentes (1987);

Setores institucionalizados são todas as partes da cidade 
referidas no memorial do P. Piloto ou criadas pela Adminis-
tração durante a implantação da nova capital (de 1950 à 
1960).

De uma maneira geral, ambos os documen-
tos podem ser considerados equivalentes em seu 
conteúdo técnico, tanto conceitualmente quanto 
prescritivo no que tange às recomendações de 
preservação, embora os efeitos legais os colo-
quem em instâncias institucionais hierarquica-
mente distintas.

Destaca-se no que tange à definição concei-
tual e no reconhecimento dos atributos urbanísti-
cos do Sítio que estes documentos referenciam-
-se diretamente ao Relatório do Plano Piloto e a 
Brasília Revisitada, sendo o primeiro a principal 
fonte para a definição dos atributos configurati-
vos do sítio, e o segundo no que tange ao caráter 
propositivo. Na leitura da cidade que embasa es-
tes documentos perpassa o sentido de proteger 
as características fundamentais da concepção 
urbanística original do sítio.

Percebe-se não haver incongruências ou in-
compatibilidades entre ambos e que estes abor-
dam o sítio através de nova lógica, as escalas. 
Por outro lado, nenhum dos documentos anali-
sados apresenta uma definição clara desta nova 
lógica, no que tange aos seus atributos confi-
gurativos, ou seja, a caracterização morfológica 
das escalas que defina claramente a sua imagem 
(desenho e traçado, características do parcela-
mento, usos, tipologia de seus espaços públicos, 

morfologia e relações espaciais), assim como a 
sua delimitação físico-territorial.

Destaca-se também que ambos os docu-
mentos objetivam dispor apenas sobre o limite 
físico descrito preliminarmente, não abrangendo 
o entorno mais amplo de inserção do Plano Pilo-
to no contexto do território. Mesmo considerando 
apenas estes limites, pode-se identificar também 
que as definições ali presentes visam resguardar 
o sítio de uma maneira ampla e genérica, pois 
não chegam a detalhar de maneira aprofundada 
o uso e ocupação do solo das áreas abrangidas.

d) Monitoramento sistemático da 
conservação de Brasília pela UNESCO

O reconhecimento internacional de um bem 
na qualidade de Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO traz consigo conseqüências simbólicas 
e práticas devido à alteração do seu estatuto no 
plano internacional, incidindo em responsabilida-
des novas tanto para o país demandante quanto 
para o nível de governo local responsável direto 
pela sua perenidade. Os olhos da comunidade 
internacional se voltam para o mesmo, tendo em 
vista a proeminência que esse adquire no cená-
rio mundial. O país passa a ter como interlocutor 
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uma comunidade científica e técnica preocupada 
e vigilante para a condição de conservação da-
quele patrimônio e um sistema de acompanha-
mento sistemático por monitoramento da evolu-
ção da situação em relação ao momento da sua 
inscrição, acionado pela UNESCO/WHC.

A condição de conservação do bem, descrita 
no dossiê que deu base ao pedido de inscrição 
passa a ser o patamar de base admitido pela 
UNESCO na aferição da situação de conserva-
ção dos bens, sendo responsáveis, solidariamen-
te, os governos federal e local pela sua conser-
vação. 

As avaliações sistemáticas aliam a base con-
ceitual das resoluções e cartas de princípios nos 
vários âmbitos de atuação cultural  da UNESCO 
às visitas de campo,  oferecendo aos Estados-
-Parte diagnósticos e recomendações consisten-
tes, de molde a orientar a preservação dos sítios 
do Patrimônio Mundial. A cooperação da UNES-
CO com os Estados-membros, por intermédio do 
WHC e dos organismos assessores, vai além das 
missões de monitoramento, podendo incluir as-
sistência técnica local e recursos de um Fundo 
financeiro, constituído por doações e participa-
ções dos países, de modo a poder socorrer os sí-
tios em dificuldades ou atingidos por catástrofes, 
financiando todo o tipo de iniciativas que venham 
em proveito da preservação e do desenvolvimen-
to dos sítios Patrimônio Mundial. É apresentada a 
seguir uma condensação dos relatórios das mis-
sões da UNESCO/ICOMOS, buscando deles ex-
trair as análises e recomendações julgadas úteis 
para os trabalhos de elaboração do Plano de Pre-
servação – PPCUB.

Primeiro monitoramento de Brasília pela 
UNESCO - 1993

Seis anos após a inscrição de Brasília, em 
1993, a UNESCO organizou a  primeira missão de 
monitoramento, a cargo do arquiteto colombiano 
Hermán Samper Gnecco, expert em arquitetura e 
urbanismo modernos. Essa missão foi uma opor-
tunidade para que os órgãos conjuntamente res-
ponsáveis pela preservação e o desenvolvimento 
de Brasília discutissem os problemas que enfren-
tados para a conservação das suas característi-
cas peculiares. As recomendações do informe da 
Missão são:

•	 a necessidade de  coordenação entre os 
organismos federais e distritais para analisar as 
questões relativas à preservação, planejamento, 
e novos projetos para a cidade. Esta se eviden-
ciou, no caso dos projetos para o trem subter-
râneo, cujas análises foram independentes em 
nível local e federal, dificultando um consenso.

•	 permanência do cinturão verde ao redor 
do Plano Piloto como zona non aedificandi, a fim 
de garantir a individualidade formal do Plano Pi-
loto, isolando-o do crescimento urbano nos seus 
arredores. 

•	 manutenção de espaços urbanos deso-
cupados de qualquer edificação devido seu im-
portante papel para o caráter do Plano Piloto, 
implicando na aplicação de legislação federal e 
distrital estabelecendo impedimento de construir, 
salvo nas áreas definidas por Lúcio Costa em 
1987, incluídas nas medidas de proteção. 

•	 especial atenção à manutenção da integri-
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dade das quatro escalas descritas na proposta 
de Lúcio Costa para o Plano Piloto de 1956 e ga-
rantidas pela legislação de proteção. 

•	 quanto à escala gregária, o informe su-
blinha a necessidade de criar áreas de interati-
vidade no coração da cidade, com a finalidade 
de preencher os vazios, avaliado como sendo 
o aspecto mais vulnerável de Brasília, devido ‘à 
mesma não possuir um centro estruturado que 
reforce a sociabilidade natural da sua população 
que, ao contrário, utiliza os centros comerciais 
como lugares de reunião, 

•	 melhorias no transporte público que cubra 
as necessidades da população; melhoria dos 
caminhos para a circulação de pedestres, difi-
cultado  pelas grandes distâncias que é preciso 
percorrer para atravessar a cidade, dividida em 
quadro pelos eixos Rodoviário e Monumental, in-
duzindo o uso de veículos particulares. 

•	 complementação do complexo cultural da 
Esplanada dos Ministérios, onde foi construído o 
Teatro Nacional, sem o que Brasília se encontraria 
desprovida do que necessita para ser uma cida-
de capital completa: urbs e civitas, segundo as 
palavras de Lúcio Costa.

•	 necessidade de contar com projetos de 
maior alcance, que apontassem  para a conser-
vação ambiental de Brasília, incluindo a ques-
tão do Lago Paranoá, porquanto o lago possuir 
grande potencial para oferecer oportunidades de 
descanso à população e incremento do turismo 
– ambos aspectos importantes para fomentar 
as visitas à capital – assim como para satisfazer 
as grandes demandas de emprego, o lago con-
tinuava sendo uma parte isolada da paisagem, 

mesmo depois dos então recentes trabalhos de 
descontaminação.

Segundo monitoramento de Brasília pela 
UNESCO - 2001

Uma segunda missão de monitoramento foi 
enviada pela UNESCO,em final de 2001, motiva-
da pelo resultado preocupante da análise pelo 
WHC sobre o andamento desordenado do pro-
cesso de ocupação de Brasília. 

A missão foi composta por dois especialistas 
arquitetos e urbanistas, Herman Van Hooff, Con-
selheiro do Patrimônio Mundial na América Latina 
e Caribe, da UNESCO e Alfredo Conti, Vice-pre-
sidente Regional do ICOMOS Argentina, membro 
do Núcleo do Plano Montreal do ICOMOS para 
o Patrimônio do Século XX, membro do Comi-
tê Internacional de Especialistas em Urbanismo 
do DOCOMOMO, professor da Universidade de 
Buenos Aires, chefiada pelo primeiro. 

O relatório inicia sublinhando os princípios do 
ideário do urbanismo moderno aplicado em Bra-
sília, ou seja:

•	 a separação  das funções; 

•	 a liberação de vastos espaços naturais; 

•	 o  traçado de grandes vias de comunica-
ção;

•	 a rejeição do funcionalismo primário do 
estilo internacional ”em proveito de soluções me-
lhor adaptadas à situação brasileira”. 

Aponta os três principais problemas consta-
tados em relação à preservação de Brasília:
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•	 ampliação de edificações em alguns se-
tores;

•	 construções em espaços livres;

•	 modificações na rede viária.

No seu Resumo Executivo, o relatório chama 
atenção para o fato de que Brasília é protegida, e 
não só o Plano Piloto. 

Sua recomendação geral é:

“A elaboração de Plano Diretor para as áre-
as protegidas que reconheça e assegure 
plenamente a preservação dos valores da ci-
dade, envolvendo todos os níveis relevantes 
de autoridade, organizações profissionais e 
indivíduos, setores da sociedade civil.” Assim 
como a “implementação de uma estrutura 
legal e institucional para a proteção e o ge-
renciamento da cidade e do estado geral da 
sua conservação.”, para o quê assinala que 
“os documentos de proteção de 1987 (DF) 
e 1990/1992 (IPHAN), assim como o trabalho 
levado a cabo pelos grupos de trabalho inter-
-institucionais (GT Brasília, 1980-1987; GT 
conjunto, 1992-1995) deverão servir de base 
para a realização do trabalho, que deverá ser  
tratado com a devida urgência.”

O Relatório chama a atenção de que o ICO-
MOS, na sua qualidade de organismo assessor, 
apesar do parecer favorável à inscrição de Bra-
sília como Patrimônio da Humanidade, chamara 
atenção para o fato de que ” (...) os padrões defi-
nidos por Costa e Niemeyer foram infringidos em 
grande extensão. Estruturas mais altas em certos 
setores, construções em espaços abertos, modi-
ficações na rede viária e outras transgressões al-

teraram gravemente uma paisagem monumental 
inicialmente de grande qualidade.” E anotava que 
“não foi estipulada qualquer  data específica no 
que se refere às medidas de proteção às zonas 
tampão, essas partes da área de proteção do en-
torno do Plano Piloto, apresentadas quando da 
candidatura de Brasília e consideradas entre os 
compromissos do Brasil para sua inscrição”.

Passando à análise das escalas emprega-
das como parâmetros para as medidas de pre-
servação constantes do Decreto Distrital e da 
Portaria do IPHAN, pondera que “o impacto de 
novas construções no Eixo Monumental deveria 
ser cuidadosamente avaliado e controlado,” isso 
em base à observação do efeito negativo na pai-
sagem dos prédios institucionais de grandes pro-
porções que “introduziram alterações ao aspecto 
original de alguns espaços públicos.” Ainda na 
escala monumental recomenda a relocação da 
Feira da Torre por afetar a harmonia da paisagem 
da cidade, e por situar-se abaixo da notável peça 
de arquitetura projetada por Lúcio Costa. 

Na escala residencial assinala que “Projetos 
para construção nos telhados ou no nível dos pi-
lotis poderiam provocar certo grau de alteração”, 
também sublinha a inversão dos acessos aos 
comércios locais na Asa Sul, chamando atenção 
para o seu papel de pontos espontâneos de en-
contro. Mais adiante, analisando a via W3  pon-
dera que “Essa via forma o limite entre as Super 
Quadras e as áreas reservadas para casas gemi-
nadas. Um dos lados é ocupado com  estruturas 
comerciais no térreo e habitações nos andares 
superiores. O outro lado, que corresponde às ca-
sas geminadas foi totalmente alterado, tanto na 
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escala (novos formatos foram adicionados) como 
na aparência, visto que ambas foram transforma-
das. Atividades comerciais foram também intro-
duzidas em algumas casas. Como resultado, a 
paisagem da via W3 e das áreas residenciais não 
parece pertencer a uma cidade rigorosamente 
planejada, mas antes a um tipo de área residen-
cial onde a paisagem urbana é o resultado de 
intervenções individuais. O estado dos edifícios 
comerciais é heterogêneo e varia de aceitável a 
relativo mau estado de conservação. Existe um 
projeto do GDF para revitalizar a via W3 e me-
lhorar a qualidade de sua paisagem. Em caso al-
gum, as alterações às casas geminadas podem 
ser consideradas irreversíveis.”

A respeito da escala gregária, no Eixo Monu-
mental comenta que a “A construção de edifícios 
culturais foi proposta para ser realizada de forma 
a completar o setor e consolidar Brasília como 
um importante centro cultural nacional.” 

Ainda aponta para os efeitos da alteração da 
altura máxima dos edifícios em 1987 de 45 para 
65 m, “resultando mais propriamente em uma 
paisagem heterogênea da cidade (...) Esta situa-
ção resultou em uma certa falta de homogeneida-
de na paisagem da cidade.”

Chama atenção que “Um outro problema, 
observado principalmente nos setores comer-
ciais e administrativos, é que a demanda por es-
tacionamentos levou os veículos a ocuparem a 
quase totalidade dos espaços entre os edifícios 
que, em alguns casos, foram planejados como 
jardins ou áreas verdes. Tudo isso contribui para 
a baixa qualidade do espaço urbano, em uma ci-
dade em que a harmonia e a ordem supostamen-

te se encontram.” 

Também aponta para o mau estado de con-
servação do conjunto Conic. “O edifício do lado 
sul encontra-se em avançado estado de deterio-
ração física e funcional, algo que se torna eviden-
te pelo grande número de escritórios e lojas va-
zias para alugar.”

Em relação à Escala Bucólica, no tocante à 
expansão da ocupação além das áreas do “Bra-
sília Revisitada”, recomenda: “Seria desejável 
não planejar novas áreas urbanas de modo a 
manter a relação original entre o Plano Piloto e os 
subúrbios verdes.”

A ocupação das margens do Lago Paranoá 
no setor de hotéis, próximo ao Palácio da Alvo-
rada, motivou considerações sobre “A utilização 
de alguns edifícios como residências permanen-
tes, formando condomínios privados, constitui 
uma séria alteração ao zoneamento de Brasília. 
Também deve-se mencionar que, próximo às 
margens do lago, estão as ruínas do hotel proje-
tado por Niemeyer, um dos primeiros edifícios de 
Brasília. (...) A Missão considera que deveria ser 
considerado um projeto que tivesse em conside-
ração o significado histórico do edifício.”

Referentemente à Vila Planalto pondera que, 
apesar da Vila já não representar um claro teste-
munho da sua aparência original, tendo perdido 
muito da sua autenticidade, recomenda que a si-
tuação requer um controle estrito, por causa de 
seu significado histórico e seu potencial de im-
pacto sobre a escala bucólica.”

No que tange o Parque da Cidade, tendo em 
vista ocupações indevidas por edificações de 
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grande porte recomenda: “No futuro, a incorpo-
ração de novas funções e a construção de novos 
edifícios no parque deverão ser desencorajadas.”

Nas considerações gerais sobre a conserva-
ção da autenticidade de Brasília no item Fixação, 
registra preocupação com a situação encontra-
da: “a condição das áreas circundantes pode ser 
descrita como uma das alterações mais signifi-
cativas quando comparadas à situação original. 
Até o presente (2001), a situação não é extrema-
mente perigosa, as medidas de proteção devem 
ser definidas e implementadas como prioridade, 
de modo a evitar a perda de autenticidade e de 
integridade na relação da cidade com os seus 
subúrbios naturais.”

No item Dispositivos de Planejamento, e refe-
rência ao PDOT em vigor à época, comenta que o 
Plano Piloto é definido como “ área de consolida-
ção”, e sublinha   “o pouco espaço nele conferido 
à proteção de Brasília, que se limita ao artigo 20, 
“com referência à aplicação do decreto 10.829/87 
e à Portaria 314/92. Com exceção dessas, não 
são feitas considerações específicas para a pre-
servação e conservação do Plano Piloto.” Entre 
outras propostas do PDOT para a consolidação 
da área do Plano Piloto, é encorajada a ocupação 
de áreas vagas com o desenvolvimento de infra-
-estrutura. Este ponto pode ser delicado, visto 
muitas dessas áreas pertencerem à escala bucó-
lica da área protegida.”

Na seqüência, o relatório analisa o item das 
obras e projetos com impacto (potencial) sobre 
os valores do Patrimônio Mundial, iniciando pela 
criação de um anel viário em torno de Brasília (Lei 
complementar  362/01). “Este projeto poderia 

causar uma mudança significativa na estrutura 
do território do DF. O anel viário, incluindo futuras 
concentrações populacionais, poderia compro-
meter seriamente as áreas protegidas (o Parque 
Nacional ocupa uma superfície considerável em 
uma das regiões incluídas na Lei). Não estão in-
cluídas na lei provisões acerca da preservação 
de áreas naturais e culturais.”

Também é objeto de preocupação o item  re-
ferente à autorização para ocupação de partes 
dos telhados em edifícios residenciais, quando 
40% de construção nas coberturas, o que é con-
siderado “uma alteração à autenticidade do pro-
jeto e do aspecto da cidade.”, e avalia que “isso 
poderia causar alteração considerável na carac-
terística original de espaço aberto dos setores re-
sidenciais e deveria, por isso, ser reconsiderada.” 

Passando ao item referente aos limites do sí-
tio do Patrimônio Mundial e zona tampão, se pro-
nuncia “Os limites do sítio do Patrimônio Mundial 
parecem lógicos, visto incluírem o Plano Piloto e 
as áreas verdes circundantes. A Missão consi-
dera que não devem ser propostas alterações a 
esta questão. Deve-se ressaltar, no entanto,  que 
a zona tampão foi proposta no dossiê original de 
candidatura de 1987 e que foi feita uma referên-
cia específica a essa questão no relatório do ICO-
MOS de 1987. A Missão considera como priori-
dade máxima definir e implementar uma zona 
tampão que inclua tanto a área a ser construída 
como a natural, como meio de proteção não só 
da própria cidade, mas também de parte da pai-
sagem que forma os limites visuais dos espaços 
da cidade. Essa zona tampão deve ser incluída 
nos instrumentos de planejamento e gerencia-
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mento técnico-legais.”

Chegando às Conclusões e Recomenda-
ções, diz o relatório: “ Como conclusão geral, é 
possível afirmar que, apesar de que algumas alte-
rações foram e ainda são introduzidas no concei-
to original, Brasília  mantém atualmente (2001) as 
características  essenciais  que fazem da mesma, 
talvez, o mais notável testemunho de construção 
do Século XX e um exemplo de proeminente valor 
universal da combinação de urbanismo, arquite-
tura, composição paisagística e belas artes. As 
mudanças ocorridas na própria cidade e nos su-
búrbios alteram partes do conceito original, mas, 
no momento, ainda não, ao ponto de  torná-lo 
inelegível ao status de Patrimônio Mundial.(...) No 
entanto, algumas mudanças e desenvolvimentos 
já exerceram impacto negativo e, caso ocorram 
mais mudanças indesejáveis, o resultado pode-
ria ser que as características notáveis que tornam 
Brasília única se percam. Por isso, e consideran-
do a escala territorial e a pressão que as cida-
des satélites e outros subúrbios exercem sobre 
o Pano Piloto, deveria ser dedicada atenção es-
pecial  e urgente  ao futuro desenvolvimento con-
junto da cidade e do DF.Atualmente, a cidade se 
encontra novamente em uma fase crítica de mu-
dança, tal como ocorreu quando o conceito origi-
nal de Lúcio Costa foi transformado em realidade 
(de 1957  em diante) e quando foi  revisitado pelo 
mesmo e se tornou um monumento protegido e 
sítio do Patrimônio Mundial, em 1987. O desafio 
agora consiste em orientar a cidade através do 
processo de mudança com sensibilidade  e visão 
e uma profunda compreensão e reconhecimento 
das suas características e valores. (...) A situação 
critica deveria ser considerada como uma  opor-

tunidade para repensar o desenvolvimento futuro 
da cidade e dos seus arredores e para integrar 
as inevitáveis e desejáveis mudanças de uma ci-
dade em desenvolvimento na preservação dos 
valores urbanísticos, arquitetônicos e paisagísti-
cos de Brasília.Para que isso seja possível, será 
necessário envolver todos os escalões superio-
res das autoridades, organizações profissionais 
e indivíduos, bem como os diferentes setores da 
sociedade em um processo que conduza a pre-
paração e adoção do Plano Diretor para a área 
protegida, que reconheça plenamente e assegu-
re a preservação dos valores da cidade.”. 

Monitoramento promovido pelo Comitê 
Brasileiro do ICOMOS - 2001

O Comitê Brasileiro do ICOMOS, por seu 
turno, promoveu uma missão de monitoramento 
em maio de 2001, levada a efeito pelo arquiteto 
e urbanista Raoul Pastrana, argentino de origem, 
e professor de arquitetura na Sorbonne, Paris. A 
missão de 2001 e a reflexão dela resultante assim 
como as recomendações do arquiteto Pastrana 
sobre Brasília geraram um relatório de agosto de 
2001, seguido de dois outros datados de 2004, 
encaminhados ao ICOMOS BRASIL e ao Comitê 
do Patrimônio Mundial. Trata-se de um conjun-
to de análises pormenorizadas, abrangendo um 
espectro de questões relacionadas ao desenvol-
vimento da cidade, cujo primeiro relatório deno-
mina-se: “Patrimônio Cultural e Dinâmica Urba-
na”. sendo o mais abrangente entre os relatórios 
produzidos até o momento, como resultado das 
missões da UNESCO e do ICOMOS.
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O prólogo ao relatório lastreia-se na vasta 
produção de textos, sobre os mais diversos as-
pectos, do próprio autor do Plano Piloto, para 
nela apontar uma via segura, na busca de res-
postas às questões colocadas pelo desenvolvi-
mento de Brasília: “Para abordar a reflexão sobre 
o Plano Diretor e de Desenvolvimento Sustentável 
de Brasília, Cidade Patrimônio da Humanidade, 
penso que é necessário reportar-se permanente-
mente aos textos fundadores. Estou convicto de 
que muito freqüentemente as respostas aos pro-
blemas que a cidade apresenta hoje se encon-
tram nos textos de Lucio Costa, que contêm sem-
pre orientações sobre os procedimentos a seguir 
para permitir que a cidade evolua de acordo com 
o desejo e o espírito de seu criador e os cuidados 
a serem tomados com o desenvolvimento de uma 
cidade Patrimônio da Humanidade. Lucio Costa 
diz que o Plano Piloto de Brasília é “uma concep-
ção já traduzida em termos de projeto urbano e 
não um estudo preliminar, um ‘partido’ da urbani-
zação, acompanhado de uma série de diretivas 
gerais relativas ao uso e à ocupação do solo.” E 
continua: “Lucio Costa assinala que se procedeu 
dessa forma, de certo modo queimando etapas, 
é “porque o objetivo do concurso para a criação 
de Brasília, era a mudança da capital – e não a 
elaboração de um projeto – em três anos.” (Lúcio 
Costa em Memória Descritiva do Plano Piloto). A 
proposta de Lucio Costa para Brasília é um proje-
to urbano, portanto, em sua mente, imediatamen-
te pré-operacional. Os textos que apresentam e 
explicitam o Plano Piloto são diretivas para a reali-
zação do projeto e acompanhamento de sua evo-
lução, o que considera necessário e que prevê. 
“Complementação, preservação, adensamento 

e expansão urbana”, são os termos que figuram 
em subtítulo ao texto de Lucio Costa, já em 1985. 
E continua: ...“o importante ao se pensar na com-
plementação, na preservação, no adensamento 
ou na expansão de Brasília não é perder de vista 
a postura original, é estar-se imbuído de lucidez e 
sensibilidade no trato dos problemas urbanos;” , 
(Lucio Costa: carta ao Governador J. A. de Olivei-
ra.) No documento de 1985, já nos primeiros pa-
rágrafos, Lucio Costa evoca a juventude da cida-
de (... “uma cidade no início de sua existência”), 
sua vitalidade, vontade de expansão e constata 
que a cidade preenche suas áreas ainda não 
ocupadas.

Entretanto, não lhe escapa a contradição ine-
rente à relação entre crescimento urbano e per-
manência do testemunho original; Lucio Costa 
pergunta-se como assegurar a preservação de 
Brasília sem impedir a dinâmica própria “a uma 
cidade tão jovem”, in  Brasília Revisitada, 1985-
87. No parágrafo seguinte, Lucio Costa evoca a 
não menos evidente necessidade de preservar as 
características fundamentais que singularizam a 
cidade. Entre essas características encontra-se, 
em primeiro lugar, a definição de Brasília como 
cidade parque. 

O autor do Monitoramento enumera alguns 
dos problemas que a curta história da cidade já 
aponta e para os quais o Plano Diretor de Brasília 
deverá apontar solução urgente:

•	 o relacionamento da cidade com o Distrito 
Federal, e no perímetro da cidade, que mesmo 
assim não chegam a ser “problemas internos”. 

•	 o adensamento e do crescimento; 
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•	 tratamento do espaço público e das agres-
sões sofridas; 

•	 as margens do Lago Paranoá, 

•	 as mudanças de uso e lazeres da cidade; 

•	 o problema da circulação dos veículos e 
do tráfego; 

•	 o lugar dos pedestres na cidade; 

•	 o problema da moradia em termos de ti-
pos e localização, 

•	 a evolução dos imóveis nas superquadras; 

•	 o comércio, as atividades econômicas e a 
produção; 

•	 os transportes públicos; 

•	 a evolução da população, seu envelheci-
mento, 

•	 sua monocategorização progressiva, 

•	 a emigração.

No relatório da missão, o autor concentra as 
suas reflexões em três problemas  sobre os quais  
foi chamado a se pronunciar:

•	 o Plano Diretor

•	 as Áreas Comerciais

•	 as Margens do Lago: a área dos clubes. 

O autor é enfático em recomendar a elabora-
ção de um Plano Estratégico do Distrito Federal, 
preconizando que o mesmo tenha como área de 
estudo um território mais amplo, coincidindo com 
a abrangência regional da área de influência  do 

DF, assim como uma política habitacional para 
essa ampla região. 

Para o Plano Piloto, recomenda uma política 
habitacional específica que com os seguintes ob-
jetivos:

•	 participar da solução do problema na ci-
dade multiplicando as ofertas e a variedade de 
tipos;

•	 contribuir para reduzir a estratificação so-
cial por localizações inteligentes dos tipos de mo-
radia adaptados;

•	 colocar no mercado moradias de qualida-
de, bem localizadas, com alugueis moderados. 

O autor argumenta que nas suas visitas e nas 
reuniões e entrevistas pode captar a existência 
de uma “grande demanda entre jovens e adultos 
sem muitos recursos. É preciso buscar satisfazê-
-la na cidade e não em sua periferia. E assinalou: 
lembremos as palavras de Lucio Costa a propósi-
to dos esforços a serem empreendidos para ofe-
recer “condições dignas de moradia para todos”, 
apontando que “A moradia do homem comum há 
de ser o ‘monumento símbolo’ de nosso tempo”.

Também é enfático sobre a questão do meio 
ambiente: “ atribuímos importância fundamental 
à preservação e à valorização do território como 
meio natural. A noroeste e a sudoeste de Brasí-
lia Plano Piloto, o Parque Nacional, o Parque do 
Guará e o Jardim Zoológico, o Jardim Botânico e 
as áreas de uso rural constituem, no entorno ime-
diato da cidade, reservas naturais excepcionais 
de valor inestimável.  Porém, temos a impressão 
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que a presença da cidade é percebida pelos pla-
nejadores que trabalham no Plano Estratégico 
como um corte, um parêntese entre essas duas 
zonas “naturais”. Nossa posição é bastante dife-
renciada. Pensamos que, no próprio espírito do 
projeto de Lucio Costa para Brasília, a cidade 
parque desejada por ele deve prolongar, deve 
afirmar esse eixo vegetal nordeste–sudoeste. 
Uma cidade edificada em um parque, uma cida-
de parque. Abordar as relações entre esses dois 
territórios tão estreitamente interdependentes no 
espírito de uma melhor e mais forte interpenetra-
ção entre eles só pode mudar fundamentalmente 
as orientações prospectivas de cada um dos dois 
Planos.” 

Passando à introdução ao relatório de moni-
toramento, e refletindo sobre as escolhas do con-
curso público do Plano Piloto de Brasília, o autor 
assinala que dois especialistas em reconstrução 
de cidades  destruídas pela II Guerra Mundial fi-
zeram parte  do júri para a escolha do projeto  de 
Brasília: Sir W.Holford, arquiteto inglês, do Minis-
tério da Habitação  e do Planejamento e A. Sive, 
arquiteto francês, conselheiro do Ministério da 
Reconstrução e de Habitação, amadurecidos na 
gestão da complexidade de construção de cida-
des. E, por essa razão, aptos a bem analisar as 
propostas do concurso na sua condição de exe-
qüibilidade.

Agora passando à questão da inscrição de 
bens na relação do Patrimônio Mundial, no tocan-
te às bases conceituais aplicadas pela UNESCO 
para a preservação das cidades traz à luz as reco-
mendações de Nairóbi, de 1976, relativas à salva-
guarda dos conjuntos históricos e seu papel  na 

vida contemporânea. “Salvaguardar e integrar os 
conjuntos históricos na vida coletiva é um dever; 
que os conjuntos históricos devem ser considera-
dos em sua globalidade, como um todo coerente 
que compreende tanto as atividades humanas 
quanto as edificações.”

A noção de patrimônio a ser preservado e 
valorizado assim ampliada conceitualmente, ex-
trapola os limites nacionais para torna-se mundial 
– Patrimônio da Humanidade, como indica no 1º 
parágrafo da introdução das orientações para 
a implementação da Convenção do Patrimônio 
Mundial: “O patrimônio cultural e natural faz parte 
dos bens inestimáveis e insubstituíveis não ape-
nas de cada país, as de toda a humanidade. A 
perda por degradação ou desaparecimento de 
qualquer desses bens eminentemente preciosos 
constitui empobrecimento do patrimônio de to-
dos os povos do mundo.”  

No tocante aos procedimentos adotados 
pela UNESCO para a análise dos bens de caráter 
urbano, cita o item 27 da Convenção do Patrimô-
nio Mundial, lembrando que este divide as cida-
des em três categorias:

•	 cidades mortas;

•	 cidades históricas vivas;

•	 cidades novas do século XX.

Para essa última categoria o texto da Con-
venção indica:

“Sua organização urbana original permane-
ce bastante legível e sua autenticidade segura, 
mas seu futuro está comprometido por sua evo-
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lução, em grande parte incontrolável. É evidente 
que o problema existe, mas trata-se de buscar e 
implantar meios para evitar que a evolução seja 
sinônimo de degradação ou de degradação irre-
versível“

Para introduzir a questão de Brasília Patrimô-
nio Histórico Nacional e Cultural da Humanidade, 
o autor se vale do documento “Brasília Revisitada 
(1985/87), no qual Lúcio Costa coloca uma ques-
tão que também é um desafio: “ por um lado, 
como crescer assegurando a permanência do 
testemunho da proposta original; de outro, como 
preservar sem  cortar a pulsão vital inerente a uma 
cidade tão jovem.” (in: Brasília, subsídios para o 
dossiê UNESCO, novembro 2001, p.1)  

Para a leitura de Brasília no monitoramento 
são estabelecidos oito critérios, cada qual com-
posto pelo enunciado do critério , as referências 
à Carta de Atenas e a sua aplicação a Brasília, 
quais sejam:

1. As relações da cidade com seu território: 

No Relatório do Plano Piloto Lúcio Costa  diz 
que ela “não será decorrência de planejamen-
to regional...”, maneira elegante de lembrar que 
esse plano regional que não existe deverá ser fei-
to.”

No referente à relação de Brasília com as de-
mais cidades do DF diz: 

“Os meios de transporte coletivo começam a 
atender o conjunto do território do DF. A prolifera-
ção  de edificações tipo “torre” construídas nas 
cidades-satélite, além da profunda  mudança que 
introduzem na paisagem horizontal de Brasília, 
são fruto e testemunho da especulação fundiária 

que não achou campo propício no Plano Piloto. 
As formas que tomam as contradições fundiá-
rias, especuladoras, políticas, sociais produzem 
outros frutos que se denominam marginalização, 
exclusão, emigração. 

2. O processo de produção da cidade, em-
preendedores e executores: qualidade e perti-
nência do método.

Sobre a proposta, assinala que em texto de 
Lúcio Costa, de 1967, aparecem três das esca-
las, a monumental, a gregária e a residencial. A 4. 
escala aparece em Brasília revisitada.

Referindo-se à aplicação Relatório do Plano 
Piloto Lúcio Costa, diz:

“Por vezes, a interpretação feita para a apli-
cação dos textos, vai além da vontade expressa 
pelo autor. Pensamos, em particular, na aplica-
ção  restritiva das recomendações referentes a 
determinadas funções (hotéis, escritórios, comér-
cios)...”

O autor propõe a elaboração de um Plano Di-
retor de Salvaguarda e de Desenvolvimento Sus-
tentável (PDSDD) do Plano Piloto e a implantação 
de um plano de ação para estimular a integração 
social no seio do PP. “Recomendações especí-
ficas para publicidade, para o Parque da Cida-
de, para as áreas centrais do PP, os comércios, 
o Projeto Orla, para o trânsito e estacionamen-
to e outro para projetos pontuais, deveriam ser 
contemplados no PDSDD, em articulação com 
seus objetivos.” E conclui: “A excepcional rique-
za e variedade de patrimônio urbano do Brasil, 
a diversidade de situações de ordem social, cul-
tural, econômica, geográfica, histórica tornam o 
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país uma antologia urbana. Os instrumentos e os 
meios humanos e técnicos que existem no país, 
as experiências de gestão urbana em curso no 
exterior nos levam a crer que Brasília pode ser ter-
reno propício para possível renovação no modo 
de desenvolver e de gerir a cidade contemporâ-
nea.”

3. O Estatuto do solo urbano e os meios le-
gais de intervenção em contexto urbano.

Sobre esse tema o autor aponta:

“Uma instituição ad hoc: a TERRACAP admi-
nistra a questão do solo em Brasília e em parte do 
DF. A excepcional extensão do solo público está 
adaptada a sua gestão e manutenção? Ela o é, 
em todo caso, em relação aos objetivos explíci-
tos de Lúcio Costa de criar uma cidade parque.” 
E traz Lúcio Costa em Brasília Revisitada:  “Do 
estrito e fundamental ponto de vista da compo-
sição urbana chegou o momento de definir e de 
delimitar a futura “volumetria” espacial da cidade, 
ou seja, a relação entre o verde das áreas que 
serão mantidas in natura, (ou cultivadas como 
campos, arvoredos ou bosques), e o branco das 
área a serem construídas. Chegou o momento, 
digo mal – o último momento, diria melhor – de 
ainda ser possível avivar esse confronto e de as-
sim preservar, para sempre, a feição original de 
Brasília como cidade-parque, o “fácies” diferen-
ciador da capital em relação às demais cidades 
brasileiras.”

Sobre a qualidade dos projetos: 

“O estatuto público do solo em Brasília per-
mite à municipalidade arbitrar sobre as formas 
que a evolução da cidade poderá tomar. Porém, 

é preciso ainda que a instituição  se cerque  de 
profissionais em condições de conceber esses 
projetos. Para isso, um pouco mais adiante, mas 
sempre no mesmo ponto, Lúcio Costa propõe um 
dispositivo de financiamento para cobrir as des-
pesas do projeto, no intuito de facilitar o convite 
a determinados arquitetos como a abertura de 
concursos para a urbanização ou edificação das 
quadras que não fossem projetadas pela Divisão 
de Arquitetura da própria Companhia.”

4. A qualidade do Habitat e a qualidade da 
oferta de uso.

Sob o título “Os problemas habitacionais”, 
são apontados três problemas a serem tratados:

•	 apart-hotéis do setor de clubes norte, pro-
pondo a aplicação rigorosa do regulamento do 
setor;

•	 o uso incorreto do espaço entre os pilotis 
nas co-propriedades: em Brasília Revisitada, Lú-
cio Costa assinala, no item 4 a “proibição de bar-
reiras nas áreas  cobertas de acesso aos imóveis  
(pilotis) e dos estacionamentos cobertos ou não.

O regulamento vigente, entretanto, permi-
te que 40% da superfície do solo do pilotis seja 
ocupada. E o volume construído pode ser utili-
zado como hall de acesso, circulações verticais 
principais e de serviço, anexos, serviços gerais, 
depósitos e residência do porteiro, de superfície 
inferior ou igual a 40 m².” (Lei n. 2.325/11/02/99, 
SEDUH, SUDUR, DIDUR,GESUL).

Com referência ao regulamento referente à 
criação do sétimo andar, cita que foi autorizada 
por lei do DF a construção sobre coberturas dos 
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imóveis de seis pavimentos equivale a criar um 7º 
andar. O uso das coberturas vem evoluindo des-
de 1967, quando foram autorizados os primeiros 
terraços com equipamentos coletivos, sendo que 
a partir de 1999 é admitido uso privado. 

No item “A política habitacional” o autor cita 
que nos documentos oficiais sobre a política ha-
bitacional do DF são três as formas de ação: pro-
dução, reabilitação, regularização de situações 
ilegais, sendo que a maioria dos projetos  está lo-
calizada no triângulo Plano Piloto, Ceilândia, San-
ta Maria, Setor “O”, atualmente o de mais denso 
povoamento, e aponta para a determinação da 
política habitacional em reforçar o eixo ligando 
Ceilândia, Taguatinga, Samambaia e Guará ao 
Eixo Residencial Sul do  Plano Piloto.

5. A cidade como local de cultura e de comu-
nicação

Nesse item o consultor assinala que “O pro-
jeto de fundação de uma nova cidade deveria ser 
a oportunidade  de reflexão sobre as condições 
de acesso ao conhecimento, por quem, quando 
e onde. Respostas a essas questões deveriam 
surgir dos novos relacionamentos de toda a or-
dem, entre eles o espacial, entre instituições de 
formação redefinidas e a cidade.”

Cita o Dr. Ernesto Silva, em sua História de 
Brasília: “Sempre defendemos a tese de que era 
impossível repetir, nessa cidade moderna, os 
mesmos métodos arcaicos ainda existentes no 
ensino brasileiro (p.227).”, sendo que o mesmo 
autor conta também que um esforço considerável 
foi mobilizado em benefício da reforma do ensino 
em Brasília. E a esse respeito argumenta  que “As 
superquadras atualmente ainda desocupadas no 

Eixo residencial Norte, propriedade da Universi-
dade, oferecem um terreno ideal para tentar uma 
experiência de início de descentralização  dos lo-
cais de ensino da Universidade. Por uma univer-
sidade de proximidade, aberta a todos.”

Determinado número de edifícios com voca-
ção cultural deverá ainda ser construído em lo-
cais para eles reservados no Eixo Monumental:  
museu, biblioteca,etc. Formulemos votos para 
que a decisão de realizar esses projetos seja a 
oportunidade de concursos públicos, e porque 
não de um concurso internacional?”

6. As atividades produtivas, serviços e co-
mércio na cidade.

Sob o título “A Indústria”, a preocupação se 
volta para o Setor de Indústria e o Setor de Ar-
mazenagem e Abastecimento Norte (SAAN) por 
“seu volume dos transportes pesados no sistema 
viário de escala regional. 

“Se há consenso sobre a importância de sua 
presença para a economia regional, discute-se, 
em compensação, sua localização e o tratamen-
to dado; é preciso rever sua articulação com o 
Plano Piloto. O parque industrial e sua necessária 
transformação e expansão, devem ser objeto de 
reflexão global sobre os objetivos, os meios e os 
efeitos do crescimento dentro do espírito do de-
senvolvimento sustentável. Quando da reflexão, 
no âmbito da revisão do PDOT será preciso pre-
ver o lugar que caberá inevitavelmente às áreas 
produtivas como motor de desenvolvimento de 
suas zonas de influência. O que significa, prever 
a possibilidade de implantar outras funções ur-
banas, serviços, comércio, equipamentos, mora-
dias, educação, saúde, assistência jurídica,  etc. 
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que não deixarão de expressar a vontade de par-
ticipar da germinação da cidade, que constitui 
sempre fonte de emprego.”

A respeito dos “Comércios Locais”, reco-
menda que “No âmbito do estudo do Plano Di-
retor, trata-se de estabelecer escala correta, de 
definir claramente e consensualmente objetivos, 
de implantar parâmetros e de associar à reflexão 
o maior número possível de interlocutores.” E  en-
caminha a questão para o futuro Plano Diretor de 
Preservação e de Desenvolvimento.

Referentemente à Avenida W3, diz que esta 
merece um item especial. “Nos últimos anos  a 
qualidade dos comércios decaiu, o estado das 
construções , por falta de manutenção, degrada-
-se e o espaço público é submetido a numerosas 
agressões.

A Avenida W3 Norte, em particular (onde se 
legalizou o aumento de altura das edificações 
de 8 para 12 m) essa situação atingiu um nível 
de poluição visual significativo. Moradores e vi-
sitantes vivem mal essa situação. Um projeto de 
revitalização deveria ser lançado imediatamente. 
Espera-se que suas bases sejam definidas no 
âmbito do Plano Diretor de Brasília.”

Também são objeto de observação “as guari-
tas, os quiosques e os trailers”. 

“As funções de serviço que prestam são ine-
gáveis: os clientes aí estão para testemunhar. Os 
problemas que colocam estão relacionados ao 
local onde se encontram instalados e à tendên-
cia a se tornarem cada vez mais fixos e maiores. 
Algumas vezes cumprem a função de moradias, 
como é o caso de alguns pontos de táxi nas Su-

perquadras....  o problema merece  uma reflexão 
global sobre a multiplicação de objetos diversos 
e variados que anarquicamente poluem o espaço 
da cidade. O problema do comércio ambulante 
é a sua deplorável tendência ao sedentarismo. 
Uma fiscalização  adaptada e sanções incontor-
náveis permitiriam a implementação progressiva 
de soluções alternativas, a serem previstas no 
Plano Diretor de Brasília.”

Os centros comerciais são qualificados como 
problemas graves. Entre esses dois são aponta-
dos especialmente: o Hipermercado Extra na ex-
tremidade da Asa Norte e o Centro Comercial Píer 
21, no Setor de Clubes Esportivo Sul. Nos dois 
casos, a agressão ao espaço urbano fica carac-
terizada desde o início pelo aumento do desres-
peito à vocação original da área de implantação: 
em um caso área hospitalar, em outra, área de 
esporte e lazer. A agressão ao meio ambiente é 
nos dois casos múltipla: efeito de massa edifi-
cada, tráfego e estacionamento para clientes e 
fornecedores, impacto à paisagem urbana, etc. 
Já que sua presença, função e configuração são 
legais, é necessário que outra lei conserte o que 
a primeira autorizou. O Píer 21 é uma afronta à 
cidade. Creio que a punição deve ser exemplar e 
proporcional à gravidade do delito.”

Quanto aos comércios locais, desejados por 
todos, podem se converter em importante fator 
de degradação ambiental e da qualidade da vida 
em si, no que tange seus reflexos sobre a vizi-
nhança, e aponta como conseqüências gerais de 
degradação:

•	 concentração por atividades, criando-se 
assim uma polarização sobre uma única ativida-
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de no ambiente residencial, provocando um salto 
de escala; a monofuncionalidade é sempre noci-
va à qualidade do meio ambiente;

•	 carga e descargas de mercadorias reali-
zadas fora dos locais e horários previstos;

•	 veículos em maior número do que em re-
lação àqueles de uma atividade comum de forne-
cedores e clientes;

•	 idas e vindas freqüentes entre as lojas do 
mesmo grupo são assimiladas à apropriação do 
espaço da rua;

•	 ruídos, odores e detritos não são tratados 
na fonte;

•	 lixo residual não é tratado por tipo e/ou 
quantidade;

•	 estacionamento de caminhões e automó-
veis é obstruidor e anárquico do espaço;

•	 placas e painéis publicitários  de tama-
nhos e quantidades “desmesuradas”;

•	 concentração de público em determinado 
período da semana e/ou do ano gera sentimento 
de expropriação” nos moradores;

•	 área de serviço, estoque e preparação 
ocupam de modo definitivo o espaço público.

7 - O tráfego na cidade.

A análise foca o posicionamento de vários 
autores sobre a circulação veicular, a disputa de 
espaço entre o automóvel e o pedestre na cidade 
e a legitimidade do segundo em balizar o com-
portamento do primeiro. A Carta de Atenas é refe-
rida, no seu posicionamento favorável ao pedes-

tre e nos pontos que respondem à proposta de 
Brasília. O relatório analisa a crescente presen-
ça do carro nas vias e em número de 2 ou 3 por 
apartamentos, nos térreos ou nas garagens das 
super quadras. Diz ele: “O entorno próximo às su-
per quadras acusa o golpe: os espaços verdes 
correm o risco  de encolher para deixar lugar para 
os carros, a circulação se intensifica. As crianças  
continuam em segurança ? 

Nota, de passagem, que “a proposta de li-
gação coberta habitável que deveria ligar os edi-
fícios dos ministérios lamentavelmente não foi 
realizada.” E sugere uma circulação mecânica, 
tipo calçada rolante, de forma anelar, que poderia 
servir todos os ministérios e áreas comerciais a 
partir da Estação Rodoviária.

Entre as recomendações está a de abordar a 
questão do carro, com urgência.

“Brasília goza de renome e prestígio suficien-
tes no mundo para ser ouvida e para que se jun-
tem a ela, caso decida lançar um apelo à criação 
de um grupo internacional de reflexão sobre o lu-
gar do carro como meio de transporte na cidade 
do Século XXI.”

8 – A originalidade e o testemunho da pro-
posta urbanística. 

O consultor discorre sobre a originalidade da 
proposição urbanística de Brasília, sua vocação e 
sua gestão, além de referenciá-la às correntes ur-
banísticas suas contemporâneas, reportando-se 
ao Relatório do Plano Piloto e à Carta de Atenas, 
para afirmar que “A proposta constitui um teste-
munho do urbanismo de sua época e uma con-
tribuição original à reflexão, senão uma resposta, 
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sobre a cidade.”

Cita o arquiteto Rem Koolhaas, em seu artigo 
da revista Projeto n. 133, pg. 34, no qual afirma: 
“Penso que Brasília foi, sem dúvida, o mais com-
pleto manifesto sobre a cidade contemporânea.”

O autor considera que “a criação de uma 
nova capital é a oportunidade e uma reflexão so-
bre as estruturas  de poder nacional e municipal, 
sua organização e as relações que deveriam ser 
mutuamente mantidas com os cidadãos. ...”

E busca outros depoimentos: “A cidade-pro-
jeto, construção política, necessita de uma po-
lítica transparente e de abertura para assegurar 
seu funcionamento democrático.”(J.F. Tribillon). 
O autor conclui: “O que significa dizer, informar 
e conscientizar, responsabilizar, associar os cida-
dãos à gestão da cidade. As intervenções sobre 
o espaço, qualquer que seja sua natureza e es-
cala, quer sejam estratégicas ou operacionais, 
urbanas ou territoriais, dão lugar a uma consulta 
prévia da população e posterior controle por ela.”

No item “referências” à concepção do proje-
to de  Brasília, traz  a Carta de Atenas e o reco-
nhecido grupo de arquitetura contemporâneo, o 
Team X, na medida em que estes últimos, “desde 
o início dos anos 50 estimam que os princípios  
enunciados na Carta de Atenas, datados histo-
ricamente e criticados, não podiam, por si só, 
constituir uma orientação unívoca do novo urba-
nismo do Século XX.”

O consultor lembra que Lúcio Costa conhecia 
um certo número de membros do Team X e suas 
críticas à Carta de Atenas não lhe eram desco-
nhecidas.  Diz ele:  “Peter Smithson, encontrado 

em Veneza em agosto de 2001, confirmou-me o 
interesse que para o movimento moderno o Team 
X teve, desde seus primórdios, pela “experiência” 
de Brasília. Ele encontrou Lúcio Costa várias ve-
zes. Ele próprio e Alison, sua mulher e arquiteta, 
fundadores do movimento brutalista inglês, visita-
ram Brasília com seus filhos,  em 1966, por oca-
sião da realização  do projeto  para a embaixada 
da Inglaterra. Suas lembranças são as de uma 
cidade quase sem vegetação (!) onde as edifi-
cações de Oscar Niemeyer, isoladas no espaço, 
tinham dificuldade em compor uma paisagem ur-
bana.”

Em “ Cidades Lineares” apresenta importan-
tes referências  “na cidade linear de Soria y Mata 
(ou as teorias  dos arquitetos russos para as ci-
dades socialistas, de 1930) inspirando a organi-
zação do eixo residencial. O sistema das ilhas ha-
bitacionais ou “super quadras” de um e de outro 
lado da via de circulação é oriundo, pelo menos, 
da mesma linguagem formal e, no máximo, da 
mesma orientação  teórica da cidade linear.”

E continua: “Para reforçar essa hipótese, hoje 
admitida por todos, a proposta de Lúcio Costa de 
ligar as cidades satélites ao Plano Piloto encon-
tra-se como testemunho em Brasília Revisitada. A 
proposta consistia em construir eixos residenciais 
ao longo das vias de circulação ligando Brasília 
às cidades-satélites, para alojar a população de 
baixa renda da cidade-capital.” 

Segundo o autor, nas “Cidades européias” 
Lucio Costa buscou inspiração “nos Mall dos in-
gleses, mas o croquis que ilustra os volumes fala 
de um fórum de palmeiras imperiais proposto em 
1936 por Le Corbusier.”
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Apresentando a plataforma das áreas de la-
zer da cidade, no ponto 10 do relatório do Pla-
no Piloto,  Lúcio Costa refere-se a “uma mistura, 
em termos adequados, de Picadilly Circus, Time 
Square e Champs Elisées.” Pouco adiante o con-
sultor comenta que Lúcio Costa “ descreve  um 
dispositivo arquitetônico para colocar em relação 
as diversas salas de espetáculo, como na Rua do 
Ouvidor, no Rio de Janeiro ou as vielas venezia-
nas. Menção alguma é feita, nesses dois trechos, 
aos princípios dos CIAMS ou da carta de Atenas.”

Igualmente, traça um paralelo da proposta de 
Brasília com os “Princípios de Ebenezer Howard 
e a “cidade parque”. “Ora, os princípios filosó-
ficos da cidade-jardim teorizados por Ebenezer 
Howard, que permitiram a realização  de duas ci-
dades,  Letchworth (1904) e Welwyn (1920) não 
me parecem ter servido de referência a Brasília.”  
Na proposta de Ebenezer Howard, assinalada 
por L.Munford, destacam-se dois dos seus prin-
cípios: 

•	 a manutenção de um cinturão permanente  
de terreno não-edificado consagrado à agricultu-
ra, fazendo parte integrante da cidade. O “cintu-
rão permanente de terreno não edificado” existe 
em Brasília, ainda que não tenha sido destinado 
para o uso agrícola; aliás, a memória descritiva 
de Brasília não menciona a agricultura.

•	 a propriedade inalienável e o controle per-
manente da totalidade do espaço urbano nas 
mãos da própria municipalidade que dispõe dele 
em benefício de particulares por meio de arren-
damento.” Esse projeto parece-me corresponder 
ao que Lúcio Costa propõe no ponto 22 do seu 
Relatório do Plano Piloto, no tocante ao estatu-

to do solo, um dos aspectos mais inovadores de 
sua proposta para Brasília.

Brasília é uma “cidade verde” no sentido que 
Le Corbusier atribuiu a esses termos. No ponto 
35 da Carta de Atenas, capitulo Lazer, o subtítu-
lo recomenda: “ preciso exigir uma mudança de 
textura para o tecido urbano, as aglomerações  
tornar-se-ão “cidades verdes.” E analisa que “Ao 
contrário das cidades jardim, onde o parcela-
mento é privado e muito compartimentado, as su-
perfícies verdes  serão consagradas à atividades 
comuns, prolongamento da habitação ou então, 
eventualmente e em parte, para hortas. No texto 
Brasília Revisitada, Lúcio Costa define a cidade 
como “cidade parque” derramada e concisa, tra-
çado urbano distintivo da capital.”(p.12) 

Segundo o autor do relatório: da “Europa, Es-
tados Unidos e China, vieram respectivamente, 
os “english greens”, as rodovias e os terraplenos, 
que inspiraram o sistema de esplanadas que, a 
partir da Plataforma Rodoviária, descem em dire-
ção à Praça dos Três Poderes. Assim Lúcio Cos-
ta nos revela como sua memória, tal como uma 
ponte estendida entre os três continentes, faz 
com que a história esteja presente na sua futura 
capital.”

Dedicando-se a analisar o Eixo Monumental, 
o consultor se propõe a “olhar de forma crítica 
a proposta urbana contida no eixo monumen-
tal, que segundo ele, não reproduz o esquema 
do eixo rodoviário residencial, por entender que 
não é a via que o estrutura e para isso lança mão 
de autores reconhecidos como Kevin Lynch e se  
apóia na consistente tese de Antonio Carlos Car-
pintero: “O eixo é constituído por uma série de 
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espaços urbanos, locais públicos que se suce-
dem e se encadeiam: a partir da Praça dos Três 
Poderes a leste, a Esplanada dos Ministérios, na 
qual se enxerta o átrio da catedral, os setores cul-
turais, a plataforma de lazer, cercada, ao nível do 
solo pelos setores comerciais, bancários e pro-
fissionais, para atingir a Praça da Municipalidade 
e a Torre de Televisão. Cada um desses espaços 
e seus encadeamentos têm características pró-
prias, cada um é um local urbano em si, de gran-
de visibilidade e legibilidade. Trata-se de uma 
sucessão de “centros” constituindo um sistema. 
O sistema de centros urbanos proposto pelo pro-
jeto não é unicamente axial nem linear. A catedral 
e seu átrio são uma peça urbana, que constitui 
um evento, que altera o sistema linear. Ao norte, 
um pouco mais a oeste, como se se tratasse de 
um desvio na simetria, o Teatro Nacional e sua 
esplanada constituem outra peça urbana maior 
que produz o mesmo efeito. A Esplanada dos 
Ministérios, espaço mais amplo do sistema, em 
parte devido à dilatação introduzida durante sua 
realização (mais 300 m entre empenas), é ainda 
legível como espaço urbano, apesar relativa per-
da de urbanidade.” 

No item “A utopia aberta“, o consultor analisa 
os antecedentes de Brasília, concluindo que: “a 
cidade mergulha suas raízes na história da arqui-
tetura e do urbanismo brasileiros do Século XX.”, 
e segundo sua apreciação “ Lúcio Costa sente-se 
antes de tudo arquiteto brasileiro.”

“Uma análise final, feita in situ, mostra que 
Brasília é, hoje, uma cidade em transformação, 
uma cidade cheia de potencialidades, uma cida-
de adolescente. Brasília não é uma utopia, Brasí-

lia é uma cidade contemporânea, reflexo de uma 
sociedade e de uma cultura em plena afirmação, 
cidade feita de sucessos e fracassos, cidade livre 
e aberta, cidade-capital.”

Quando analisa o “Método de trabalho do 
Projeto”, abre com uma citação de Le Corbusier 
em Aujourd’hui (prefácio à reimpressão da Carta 
de Atenas, de 6 de setembro de 1957):

“Uma mutação imensa, total, conquista o 
mundo: a civilização maquinista instala-se na de-
sordem, no improviso, nos escombros... Há um 
século que isso dura! Mas um século também 
que a nova seiva sobe ...... Um século em que os 
clarividentes trouxeram idéias, noções e formula-
ram propostas... Um dia talvez chegará...”.

Em 3 de maio do mesmo ano, lembra o autor, 
havia começado a construção de Brasília. Situa-
do em seu contexto histórico, o projeto de Brasília 
é obra de um homem, de um artista, de um hu-
manista culto e generoso que, como muitos ou-
tros colegas seus no mundo, sente-se portador 
esclarecido da mensagem que a cultura de sua 
época deseja transmitir por intermédio da cidade:

Pastrana acentua “A lucidez e a inteligência 
de Lucio Costa, seu engajamento profissional, 
sua adesão à democracia, seu apego ao Brasil 
e o amor com que olha viver seu povo estão pre-
sentes na Memória Descritiva de seu projeto e em 
Brasília Revisitada.“ Entretanto, o autor do moni-
toramento não deixa de lembrar que “um único 
movimento, o Team X, trouxe consigo a reflexão e 
práticas sobre o lugar a ser reservado aos mora-
dores na concepção e na vida da cidade. A distin-
ção feita por Lucio Costa ao falar de Brasília urbs, 
cidade funcional, e civitas, cidade capital (quarto 
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parágrafo da Memória Descritiva do Concurso de 
Brasília), está provavelmente relacionada com o 
que acabamos de evocar a propósito do Team 
X.” 

No item seguinte, o do “Encaminhamento do 
projeto e gestão urbana”, ao falar sobre a origina-
lidade da proposta de Brasília, diz que “é questão 
de vocação, de gênese, do projeto de gestão”, e 
se vale das palavras de Henri Coing para identifi-
car essa ligação da cidade com a história da sua 
produção: 

“Doravante, a cidade nunca mais será consi-
derada em separado do movimento de urbaniza-
ção que a faz surgir e cuja origem encontra-se na 
divisão técnica e social do trabalho”

O autor se refere à concepção de cidade 
como processo do qual se conhece apenas o 
ponto de partida, por não se tratar de “um siste-
ma fechado, mas uma obra aberta, coletiva, em 
evolução, permeável às transformações da so-
ciedade.” Sendo assim, entende que “Brasília é 
uma cidade em transformação e está longe de 
estar concluída.” E interroga: “Porém, qual cida-
de pode pretender estar pronta?”  

Sobre as influências contidas no projeto de 
Brasília, chama atenção sobre “o não-alinha-
mento do autor a uma escola: ela constitui uma 
síntese, (...) solidamente enraizada na história da 
arquitetura moderna e da produção da cidade no 
Brasil.  Proposta global e dinâmica, Brasília re-
presenta em 1957 uma ilustração única no seu 
gênero, assim como o testemunho das correntes 
que atravessam a reflexão e a produção da cida-
de nessa época. É importante lembrar aqui que, 
além de sua forma física, Brasília é a ilustração da 

maneira como os arquitetos da época concebiam 
seu papel social e como trabalhavam.” 

Segundo a sua avaliação “Quarenta anos é 
muito pouco tempo para uma cidade: podemos 
dizer que assistimos à sua gênese” e propõe “um  
debate permanente sobre o futuro de Brasília Pa-
trimônio Cultural da Humanidade.”

Em sua “Conclusão” Pastrana relaciona a 
cidade com a realidade contemporânea e a ex-
tensão crescente das suas contradições. “Estas 
contradições aumentam em relação diretamen-
te proporcional ao número das funções que se 
pede à cidade que assuma, à diversidade e ao 
número sempre crescente de habitantes que lhe 
pedem que acolha, à variedade dos modos de 
vida que obriga os projetos dos quais são porta-
dores a evoluir continuamente(...) e seleciona as 
constantes que “atravessam” todos esses crité-
rios, como três princípios “agregadores”:

•	 o caráter dinâmico da cidade; 

•	 o lugar dos cidadãos enquanto atores da 
vida da cidade; 

•	 a dimensão eminentemente política do 
fato urbano. 

É enfático em assegurar que é preciso “outra 
concepção da política, outra consideração para 
a coisa pública”, apregoando que  “o desejo de 
boa governança é uma aspiração popular, que a 
política não seja uma mercadoria, que não seja 
um produto de troca.”

Ao perceber a evolução e o movimento de 
Brasília, assegura ser preciso “encontrar instru-
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mentos idôneos para orientar e evitar dessa for-
ma a deriva. Erros foram cometidos, alguns po-
dem parecer irreparáveis, mas gostaria de dizer 
que nenhum o é.”

Quanto aos “problemas que identificamos 
na análise da situação de Brasília, não possuem 
todos a mesma natureza, nem a mesma gravida-
de: é preciso ponderá-los e hierarquizá-los para 
poder operar sobre as escolhas estratégicas. Os 
Planos que Brasília – Plano Piloto e Distrito Fede-
ral necessita, poderão, então, ser formulados.

E encerrando, afirma que “As potencialidades 
de adequação da cidade são, desde sua con-
cepção por Lucio Costa, consideráveis. É preciso 
atualizá-las e para isso existem instrumentos; é 
preciso dotar-se de todos os meios para implan-
tá-los e levá-los por vontade política a serviço de 
um projeto consensual para Brasília, Plano Piloto, 
cidade contemporânea Patrimônio da Humanida-
de.”

Recomendações do Comitê do Patrimônio 
Mundial em 2003 e 2004

O relatório da segunda missão de monitora-
mento foi objeto de informação ao WHC, e de dis-
cussões nas reuniões do Comitês do Patrimônio 
Mundial de 2003 e 2004.

A ata da reunião de 2003 - 27COM 7B.85 - 
Brasília (Brésil) encaminhada ao governo brasilei-
ro informa sobre o relatório enviado pelo Brasil, 
reconhece o engajamento das autoridades brasi-
leiras em favor da preservação dessa cidade mo-
derna em desenvolvimento, que poderia servir de 

referência para a conservação de bens análogos 
em todo o mundo, sendo a seguinte a decisão do 
Comitê:

•	 encoraja o estado parte a continuar  a ela-
boração do plano diretor e a participação de to-
dos os níveis da administração, as organizações 
profissionais e os diferentes  setores da socieda-
de no processo de proteção e gestão da cidade; 

•	 solicita ao Estado-Parte a apresentação de 
um relatório de evolução referente à concepção, 
adoção e posta em prática do plano diretor, antes 
de fevereiro de 2004, de modo que o Comitê do 
Patrimônio Mundial possa examinar o estado da 
conservação de Brasília na sua 28ª secção, em 
2004, sendo que essa decisão foi adotada sem 
discussão pelos membros do Comitê.

A decisão de 2004, diante da informação do 
estado brasileiro de que estava em andamento a 
concepção e elaboração de um plano diretor de 
preservação da área protegida de Brasília, resu-
me-se a dois itens:

•	 estimula o reforço da cooperação entre o 
IPHAN e o GDF e

•	 solicita ao Estado-Parte manter informado 
o Comitê do Patrimônio Mundial do andamento 
da elaboração do Plano Diretor de Brasília.

Recomendações do Comitê do Patrimônio 
Mundial em 2009

O WHC tendo solicitado ao Estado-Parte um 
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relatório sobre a situação de conservação de 
Brasília em 2008, versando sobre as mesmas 
questões que já vinham sendo apontadas desde 
2001, o mesmo foi recebido em  março de 2009.

Na 33ª reunião do WHC, em Sevilha, em junho 
de 2009, dando seguimento ao monitoramento 
da situação de Brasília, tendo por base os docu-
mentos das missões da UNESCO e do ICOMOS 
BRASIL e as resoluções de 2003 e 2004, o Comi-
tê do Patrimônio Mundial aponta como o principal 
problema da capital a pressão urbana que pode 
afetar o Plano Piloto original que garantiu a  ins-
crição de Brasília na Lista do Patrimônio Mundial 
e assinala a ausência de um Plano Diretor.  

O Comitê se refere à ameaça que poderia re-
presentar o PDOT:

“Um relatório sobre questões de conserva-
ção de Brasília, encaminhado por uma entidade 
da sociedade civil (ONG), foi recebido pelo WHC 
em julho de 2008. E a avaliação das informações 
recebidas acarreta preocupação sobre as ações 
que poderiam ser implementadas no quadro do 
Plano Diretor  de Ordenamento Territorial (PDOT), 
que estava na ocasião sendo examinado para 
aprovação pela Câmara Legislativa do DF. 

A entidade considera que as iniciativas dele 
resultantes poderiam potencialmente criar impac-
to visual e afetar a integridade de Brasília, cha-
mando a atenção para os seguintes pontos :

•	 a criação de novas áreas urbanas junto ao 
Lago Paranoá, localizadas no Plano Piloto origi-
nal;

•	 a extensão da Vila Planalto;

•	 a ausência de zonas tampão com regula-
mentação específica; 

•	 a alteração das áreas comerciais e;

•	 a ausência de um Plano Diretor.

Na súmula da apreciação do Comitê do Pa-
trimônio Mundial sobre a situação de Brasília é 
transmitida a informação encaminhada pelo es-
tado brasileiro sobre “A possível aprovação do 
PDOT pela Câmara Distrital e suas implicações  
sobre a área protegidas e suas zonas tampão. 
A esse respeito “O Estado-Parte informa que a 
aprovação do PTOT é esperada para março de 
2009 e que seguindo-se a sua implementação 
medidas  adicionais seriam adotadas para o sí-
tio protegido. Um Plano de Preservação do Plano 
Urbanístico de Brasília, que cobre o sítio prote-
gido, encontra-se em preparação pela Secretaria 
de  Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
do DF. Este será o Plano de Organização da área 
protegida e sua implementação está prevista 
para junho de 2009. “

Diante dessa informação, o Comitê assinala 
que os documentos correspondentes aos pro-
jetos técnicos desses Planos ainda não foram 
submetidos ao WHC, demandando informações 
sobre o estágio em que se encontra a prepara-
ção da regulamentação das zonas tampão  ao 
redor da área protegida, como requerido pela 
missão de 2001,” e registra que “ Um estudo pre-
paratório foi elaborado pelo IPHAN e submetido 
à consultas das agências de desenvolvimento e 
meio ambiente do DF. Consultas mais alargadas 
são requeridas para encontrar o equilíbrio entre 
as necessidades de conservação, as normas am-
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bientais e o desenvolvimento econômico e social 
do DF.” 

Quanto a impedir impactos visuais sobre Bra-
sília, o Comitê recomenda que: 

•	 as zonas tampão estejam formalmente es-
tabelecidas;

•	 o desenvolvimento urbano e as normas 
para as construções na área protegida deverão 
ser controlados legal e administrativamente pelo 
DF em coordenação com o IPHAN de forma a im-
pedir tais impactos visuais sobre Brasília. 

São requisitadas pelo Comitê  informações 
sobre os seguintes projetos:

•	 soluções de transporte na W3, 

•	 Parque da Enseada, 

•	 Concha Acústica (Orla Project) 

Diante destas questões o Comitê encoraja o 
estado parte a finalizar a delimitação das zonas 
tampão e a submeter a sua nova delimitação ao 
WHC, acompanhada da cartografia apropriada e 
quadro legal de proteção, para exame do Comitê 
do Patrimônio Mundial.

Assim, também registrou os projetos em ela-
boração para o território de Brasília, solicitando, 
em base ao parágrafo 172 das normas operacio-
nais, que o estado parte submeta à revisão pelo 
WHC e órgãos assessores, para apreciação do 
Comitê do Patrimônio Mundial os documentos 
técnicos do Projeto Orla, do desenvolvimento da 
Vila Planalto, as soluções de transporte para a via 

W3 e as mudanças no uso do solo das super-
quadras. Solicitou ao estado parte três cópias do 
Plano Diretor, o mais rápido possível, para a aná-
lise do WHC e órgãos assessores. E concluiu so-
licitando ao estado parte que submeta ao WHC, 
até 1º de fevereiro de 2010, um relatório detalha-
do sobre o estado de conservação de Brasília e 
sobre o progresso feito na implementação das 
recomendações acima, para o exame do Comitê 
do Patrimônio Mundial, na sua 34ª secção, em 
junho de 2010. 

Após esse percurso pelos relatórios de moni-
toramentos tendo Brasília como objeto, conclui-
-se que há uma posição amadurecida pela UNES-
CO/ICOMOS  sobre os limites das mudanças que 
a capital pode absorver sem comprometer suas 
características essenciais. Diante disso, a Orga-
nização vem sinalizando que irá desempenhar a 
sua influência em nível internacional para man-
ter as qualidades da proposta de Lúcio Costa , 
garantindo, com isso, que a cidade  se conserve 
como um Patrimônio da Humanidade. 

2.1.2 A concepção urbanística de Brasília

No sentido de reconhecer os atributos do con-
junto urbanístico de Brasília, que o elegem como 
patrimônio distrital, federal e mundial, buscou-se 
identificar a Concepção Urbanística de Brasília 
em seus atributos fundamentais assim como os 
valores que estruturam o lugar a ser preservado. 
Tal caracterização, além de oportunizar o reco-
nhecimento do sítio objetivou também servir de 
base para a formulação de um material educati-
vo à população em geral no sentido de instruí-la 

Figura 2.2. Croquis da concepção 
urbana de Brasília

Fonte: Relatório do Plano Piloto, Lúcio Costa
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para a participação no processo de elaboração 
do PPCUB e na construção dos debates, com-
pondo juntamente com as informações sobre a 
preservação de Brasília e as etapas do PPCUB 
o “Informativo do Plano de Preservação do Con-
junto Urbanístico de Brasília” distribuído previa-
mente às reuniões preparatórias e plenárias do 
Diagnóstico. A seguir apresenta-se o conteúdo 
desta caracterização o qual identifica os princi-
pais elementos estruturadores e atributos do sítio 
em análise.

O Plano Piloto de Brasília foi tema do Con-
curso Nacional promovido em 1956 para a esco-
lha do projeto que iria definir a nova capital. Foi 
vencedor, entre 26 concorrentes, o projeto do 
Arquiteto Lúcio Costa, um dos expoentes dos 
Congressos Internacionais de Arquitetura Moder-
na – CIAM (1928 – 1956), os quais influenciaram 
o debate acerca dos rumos da arquitetura e do 
urbanismo em nível mundial.

A concepção urbanística do Plano sistematiza 
e explora as principais correntes de pensamento 
urbanístico do período, notadamente aquelas do 
Movimento Moderno e da Cidade Jardim. 

•	 O Movimento Moderno propunha alguns 
princípios para projetos de cidades, os quais fo-
ram amplamente aplicados em Brasília:

•	 Separação entre as quatro funções urba-
nas: habitação, tempo livre, trabalho e circulação 
- verificado no zoneamento de atividades de Bra-
sília;  

•	 Utilização de elementos simples que, as-
sociados ou repetidos, resultam em soluções 
complexas – exemplos são as asas residenciais 

de Brasília, unidades residenciais, blocos resi-
denciais, superquadras e unidades de vizinhan-
ça; 

•	 Definição limite de população – que para 
Brasília foi estabelecido entre 300 e 500.000 ha-
bitantes;

•	 Definição de limite de urbanização, como 
proposto pelo movimento da Cidade Jardim - que 
em Brasília seria obtido pelo anel de área verde 
circundante;

•	 Utilização da técnica rodoviária como téc-
nica urbanística - aspecto proeminente do Plano 
de Brasília.

A aplicação de tais princípios em Brasília, 
ajustando-os à necessidade de uma capital na-
cional e cidade nova resultou numa concepção 
que identifica quatro escalas:

•	 a escala monumental, ressaltando os es-
paços simbólicos e de representação de uma ca-
pital nacional;

•	 escala residencial, enfatizada na solução 
dada à superquadra:

•	 escala gregária, representada pelas áreas 
de comércio, serviço e lazer do centro da cidade;

•	 a escala bucólica, representada pelo cin-
turão verde no entorno do Plano Piloto e áreas ao 
longo do Lago Paranoá.

A concepção urbanística de Brasília se ex-
pressa por dois eixos que se cruzam, o Eixo Mo-
numental e o Eixo Rodoviário-Residencial, res-
ponsáveis pela estruturação de todo o conjunto, 

Figura 2.3. Escala Monumental: 
Esplanada dos Ministérios

Fonte: Banco de Imagens, SEDUMA.

Figura 2.4. Escala Residencial: Asa Sul

Figura 2.5. Escala Gregária: SCS, SDS, 
SBS, SCTS

Figura 2.6. Escala Bucólica: Parque da 
Cidade
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entendida esta pela maneira como as atividades 
urbanas se localizam no território e como se rela-
cionam entre si.

O Eixo Monumental foi proposto como o ele-
mento de marcação do espaço simbólico e de 
representação da cidade-capital nacional. Este 
eixo - que articula a Praça dos Três Poderes, a 
leste, à Estação Ferroviária, a oeste - é composto 
por setores distintos, unificados pelo largo eixo 
linear com seu canteiro central gramado. 

O setor leste do Eixo Monumental, que vai da 
Praça dos Três Poderes até o centro urbano foi 
concebido para ser um dos cenários mais distinti-
vos de Brasília. A Esplanada dos Ministérios seria 
definida pela implantação das sedes ministeriais, 
dispostas simetricamente em ambos os lados do 
eixo, com grandes distâncias entre as empenas 
dos edifícios de ministérios opostos. A Esplanada 
culminaria com a Praça dos Três Poderes, onde 
seriam instaladas as sedes do Poder Executivo 
(Palácio do Planalto), Poder Judiciário (Supremo 
Tribunal Federal) e Poder Legislativo (Congresso 
Nacional). 

A disposição simétrica e repetida dos minis-
térios cria uma perspectiva imponente para os 
elementos focais dispostos na Praça dos Três 
Poderes, em especial o Congresso Nacional.

Ao longo do Eixo Rodoviário-Residencial, nas 
asas Sul e Norte, são dispostas as áreas desti-
nadas à moradia, organizadas pela repetição de 
uma solução-tipo: a Superquadra e a Unidade 
de Vizinhança. A superquadra corresponde a um 
quadrilátero de aproximadamente 280 por 280 
metros onde são implantados os blocos residen-
ciais isolados e circundados por amplas áreas 

verdes. A Unidade de Vizinhança compreende 
o grupamento de quatro superquadras, na qual 
são implantados os equipamentos comunitários 
básicos: escola, igreja etc. Entre as unidades de 
vizinhança são implantadas as áreas comerciais 
locais, em vias que permitem as ligações trans-
versais ao Eixo Rodoviário-Residencial.

Embora a concepção da superquadra admi-
ta a variedade na disposição dos blocos residen-
ciais, dois princípios gerais deveriam ser atendi-
dos:

•	 gabarito máximo uniforme, sendo sugeri-
do seis pavimentos sobre pilotis e;

•	 separação do tráfego de veículos do de 
pedestres, tendo em vista a segurança no acesso 
às atividades locais.

O cruzamento entre o Eixo Monumental e o 
Eixo Rodoviário-Residencial forma o centro da 
cidade, contendo os setores de diversões, hote-
leiro, cultural, comercial, bancário, de escritórios, 
que serão responsáveis pela estruturação da es-
cala gregária proposta pelo Plano e “uma ampla 
plataforma, liberta do tráfego que não se destine 
ao estacionamento ali” (Costa, L., )1  onde, no seu 
nível inferior, deveria ser implantada a plataforma 
da Estação Rodoviária interurbana.

A parte oeste do Eixo Monumental, que se 
conclui na Estação Ferroviária e com um setor de 
atacados e de pequenas indústrias implantadas 
logo após, foi concebida para abrigar diversas 
funções como o setor esportivo, a Praça Muni-
cipal e a zona dos quartéis contando, no centro 
do Eixo, com um importante marco referencial da 

Figura 2.7. Croquis ilustrando a Praça 
dos Três Poderes, o Eixo Monumental 
(Esplanada dos Ministérios) e a Torre de 
TV, respectivamente.

Fonte: Relatório do Plano Piloto, Lúcio Costa

1. Costa, L., Relatório do Plano Piloto.  Brasília: GDF, 
1991.
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cidade,  a Torre da TV, de onde, a partir do seu 
mirante, é possível visualizar a totalidade do Pla-
no Piloto.

As áreas a leste das asas Sul e Norte, em 
direção ao Lago Paranoá, foram previstas para 
a implantação das Embaixadas e Legações Es-
trangeiras, também com uma ocupação rarefeita 
e de baixa altura e, ainda mais próximos ao Lago 
Paranoá, os setores de residências individuais.

A oeste das superquadras e em seu lado 
oposto e ao longo de uma via de serviço, a W3, 
estariam situados o comércio atacadista, as ga-
ragens e oficinas, sendo que a área posterior 
deveria ser destinada a uma ampla área para 
horticultura, pluricultura e pomar que, somadas 
ao Jardim Botânico, ao sul do Plano e o Jardim 
Zoológico, ao norte atuariam como o início dos 
espaços livres propostos e que, a exemplo das 
cidades jardins, atuariam como elementos de 
contenção ao crescimento e, ao mesmo tempo, 
como área de amortecimento, reforçando o reco-
nhecimento do desenho e da identidade do Plano 
Piloto no seu local de implantação e da sua esca-
la bucólica.

É necessário referir, ainda, que o Plano Piloto 
contempla outros aspectos e detalhes. A descri-
ção aqui feita, no entanto, limita-se aos aspectos 
que se considera essenciais. 

A implantação de Brasília, ao longo do tem-
po, impôs alterações. Foram ocupadas áreas não 
previstas no Plano original, sendo que muitas 
delas foram indicadas posteriormente por Lúcio 
Costa, em 1987, no trabalho intitulado Brasília Re-
visitada, o qual foi expressamente referido tanto 
na portaria federal quanto no decreto distrital. Em 

relação ao adensamento e expansão urbana para 
fins de moradia no interior do Plano Piloto, mere-
cem destaque as propostas de implantação de 
novas áreas residenciais como o setor Sudoeste/
Octogonal, o Setor Noroeste e, na margem leste 
do Lago Paranoá, as asas novas Sul e Norte. 

De outro lado, merecem destaque as ocu-
pações previstas com caráter provisório, implan-
tadas para fazer frente às necessidades decor-
rentes das obras de construção de Brasília e que 
deveriam ser desocupadas após a sua implan-
tação, como os acampamentos de obra, mas 
que permanecem na estrutura urbana de Brasília, 
como a Vila Planalto, a Candangolândia e a Vila 
Telebrasília. Em face de seu significado, da refe-
rência à identidade de Brasília e de sua formação, 
tais setores foram identificados como patrimônio 
cultural a ser preservado e incluídos no conjunto 
tombado.

Figura 2.8. Croquis ilustrando a 
superquadra, a unidade de vizinhança 
e a arborização de entorno das 
superquadras.

Fonte: Relatório do Plano Piloto, Lúcio Costa

2.1.3.  Os valores de Brasília

a) As Superquadras

Dentre as criações urbanísticas de Brasília, 
consagrou-se a superquadra como uma das ino-
vações mais bem sucedidas, em face de seu re-
sultado na qualidade do ambiente e do espaço 
urbano.

As Superquadras, compostas por blocos 
horizontais, com altura uniforme sobre pilotis, re-
sultam num espaço altamente agradável, voltado 
para o pedestre, com ampla predominância de 
jardins, sombras e permeabilidade visual. Cada 
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quatro quadras formam unidades de vizinhança, 
atendidas em suas interfaces por comércio local 
e equipamentos comunitários, como escolas, 
cinemas e igrejas. O conceito da superquadra 
amadurece e adapta as concepções urbanísti-
cas do século XX e criou em Brasília uma escala 
de convivência e de bairro que se contrapõe e 
complementa a escala monumental. Com o pas-
sar do tempo, o conceito de superquadra sofreu 
reinterpretações nas novas áreas residenciais 
construídas junto ao Plano Piloto, especialmente 
no Cruzeiro Novo e no setor Sudoeste/Octogonal. 
Nestes setores foi mantida a lógica dos blocos 
isolados, com altura constante, no entanto, a li-
vre circulação de pedestres no térreo e o caráter 
aberto, sem gradis, da proposta original, não fo-
ram observados.

Figura 2.9. Superquadras: foto aérea

Fonte: SEDUMA, banco de imagens

Fonte: SEDUMA, banco de imagens

Figura 2.10. O Eixo Monumental

b) Os Conjuntos Urbanísticos do Eixo 
Monumental

O conjunto de prédios, vias e espaços aber-
tos que configuram o Eixo Monumental, além de 
sua função administrativa e institucional, tornou-
-se o símbolo de Brasília, do poder político do 
país e, mais, da arquitetura moderna brasileira. 
Seu ponto focal é o Congresso Nacional, realça-
do, por um lado, pela perspectiva barroca forma-
da pela seqüência dos blocos dos ministérios e, 
por outro, pela composição clássica triangular da 
Praça dos Três Poderes, abrindo-se para as mar-
gens do lago Paranoá ao longe. Articula-se a este 
espaço o Centro Civil Urbano e a Torre de TV, que 
pontuam verticalmente a silhueta do Eixo Monu-
mental, sem jamais comprometerem a importân-
cia hierárquica do Congresso Nacional.

c) A arquitetura de Brasília

Brasília é uma das principais expressões 
do Movimento Moderno Internacional de Arqui-
tetura. No contexto brasileiro, foi construída no 
período áureo da arquitetura modernista, abri-
gando algumas das mais importantes obras da 
chamada “Escola Carioca”, caracterizada por um 
estilo leve, fluido, transparente e que tem como 
exemplo maior a obra de Oscar Niemeyer. São 
deste período o Palácio da Alvorada, o Palácio 
do Planalto, a Igreja Nossa Senhora de Fátima, 
o Brasília Palace Hotel e o Catetinho. As fases 
mais recentes da arquitetura brasileira também 
se encontram bem representadas na cidade, 
como o Brutalismo, com ênfase na estrutura e o 
largo emprego do concreto aparente. Nesta linha, 
destacam-se a Reitoria e Biblioteca da UnB, mas 
também a obra de Oscar Niemeyer do início dos 
anos 60 flerta com a “maneira bruta”, em espe-
cial a Catedral e o Palácio do Itamaraty. Por fim, 
encontram-se na cidade diversos exemplares do 
Pós-Modernismo, High Tech, entre outros. Além 
disto, a cidade possui contribuições de impor-
tantes arquitetos brasileiros e estrangeiros, estes 
atuando especialmente na construção das diver-
sas embaixadas de Brasília.

Figura 2.11. Exemplar de Arquitetura de 
Brasília: o Congresso Nacional

Fonte: SEDUMA, banco de imagens

d) O sentido de Unidade e de Ordenação

Brasília, por ser uma cidade projetada e pla-
nejada, apresenta entre seus valores a capacida-
de de transmitir um sentido de ordenação e de 
equilíbrio na articulação dos seus diversos seto-
res. A horizontalidade dos eixos residenciais se 
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contrapõe à verticalidade do Eixo Monumental; a 
densidade dos setores centrais contrasta com o 
ritmo firme da esplanada dos Ministérios; os co-
mércios locais interrompem e delimitam o jogo 
geométrico da disposição dos blocos das super-
quadras. Todos estes elementos criam um sen-
tido raro na maior parte das cidades brasileiras 
de coordenação e unidade na diversidade que se 
configura num traço distintivo de Brasília. Além 
disto, é um raro exemplo no Brasil de uma cida-
de concebida e implantada como um todo, bem 
delimitada e circunscrita e, acima de tudo, com 
intenções projetuais expressas.

e) O tratamento dos Espaços Abertos

Lucio Costa concebeu Brasília como uma ci-
dade-jardim. A denominada “escala bucólica” do 
Plano Piloto inclui o contorno das áreas centrais 
por um anel verde composto pelos parques, seto-
res de clubes, de embaixadas, pela área da UnB, 
que delimitam e qualificam o conjunto. Interna-
mente aos setores residenciais e administrativos, 
as áreas ajardinadas contribuem grandemente 
para a o efeito plástico da cidade: os jardins das 
superquadras criam pequenas praças e recantos 
coloridos e sombreados; os extensos gramados 
do Eixo Monumental enfatizam sobriamente o 
conjunto arquitetônico; a arborização do eixo ro-
doviário cria movimento e diversidade nos deslo-
camentos em velocidade. A massa de vegetação 
que se implantou dentro e no entorno de Brasília 
e o uso crescente das espécies do cerrado é par-
te importante do valor que representa o paisagis-
mo para o conjunto urbano de cidade.

f) O Lago Paranoá

O sistema hídrico de Brasília tem como prin-
cipal elemento o Lago Paranoá, represado a par-
tir de quatro riachos tributários: Riacho Fundo, 
Gama, Torto e Bananal. O suave relevo da ba-
cia do Paranoá foi altamente determinante para 
a configuração da proposta vencedora do Plano 
Piloto, cujo formato de “aeroplano” se acomoda 
em suas margens. As asas residenciais se afas-
tam do Lago deixando a borda reservada para 
passeios e amenidades da população. As baixas 
densidades construtivas e as atividades rarefei-
tas (clubes, balneários, restaurantes) permitem 
que dos pontos mais altos da cidade se usufrua 
das vistas em direção ao lago.

g) A Visão do Horizonte e do Céu

Um dos traços distintivos de Brasília é a pos-
sibilidade de se observar desde o interior da cida-
de a linha do horizonte, formada pelas encostas 
das colinas que formam a bacia do Lago Para-
noá. Esta linha de cumeada configura um contor-
no de praticamente 360º em volta do Plano Piloto 
e cria uma ambiência única, que permite um diá-
logo constante entre o sítio e o território. Como se 
trata de uma borda relativamente baixa e unifor-
me, ela destaca admiravelmente a dimensão do 
céu, que, em Brasília, parece abraçar a cidade. A 
sua própria disposição permite apreciar de mui-
tos pontos estes limites, seja a partir de espaços 
públicos centrais, como a torre da TV, a rodoviá-
ria ou a Praça dos Três Poderes, seja no sentido 
oposto, desde as principais entradas da cidade.

Figura 2.12. Exemplar de Arquitetura de 
Brasília: a Catedral

Fonte: SEDUMA, banco de imagens

Figura 2.13. Centro Urbano de Brasília: 
a Plataforma Rodoviária

Figura 2.14. o interior das Superquadras

Fonte: SEDUMA, banco de imagens

Fonte: SEDUMA, banco de imagens
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h) Brasília como Local de Encontro de 
Culturas do Brasil

Para Lúcio Costa, Brasília é “uma síntese do 
Brasil, com seus aspectos positivos e negativos”. 
Brasileiros de todos os estados contribuíram para 
uma mescla impressionante de culturas, de hábi-
tos, de sotaques, imprimindo identidade e caráter 
popular à sofisticação do espaço moderno e ra-
cionalista. Feiras populares ocupam os espaços 
monumentais, botequins se instalam nos comér-
cios locais, festas de rua, grupos de rock e uma 
incrível diversidade religiosa se espalham pelos 
prédios e espaços do Plano Piloto, atestando a 
saudável apropriação da cidade pelos brasileiros.

i) O Esforço Histórico da Construção de 
Brasília

Nos anos 50, era visão corrente que o Brasil 
se encontrava diante de uma encruzilhada his-
tórica, entre o mundo rural, “subdesenvolvido e 
atrasado”, e a modernidade do mundo industrial. 
Construída em três anos, Brasília representou a 
ânsia de o Brasil superar este atraso da forma 
mais rápida possível. A nova estética da cidade 
simbolizava a autonomia técnica, a força do pla-
nejamento tecnocrático, a introdução de novos 
conceitos de morar e viver, ou seja, um caminho 
exemplar para o desenvolvimento do país. Para 
esta saga foram mobilizadas massas de traba-
lhadores vindos de todos os cantos do Brasil. 
A população passou de 500 pioneiros em fins 
de 1956 para 127.000 pessoas em 1960, quan-
do da inauguração da cidade. Acomodados em 
acampamentos projetados ou em ocupações 

informais, os candangos representam o que Lu-
cio Costa chamou de “um milagre”, uma cidade 
brotando da terra vermelha e reta, visando algo 
além, “um gesto de lúcida coragem e confiança 
no Brasil definitivo”.

j) Os Acampamentos e as Ocupações 
Populares

Brasília guarda ainda resquícios dos acam-
pamentos operários e dos primeiros conjuntos 
de habitação popular construídos ainda antes de 
sua inauguração. No primeiro caso, destaca-se a 
Vila Planalto, resultado de diversos acampamen-
tos de empreiteiras e a Candangolândia, antigo 
acampamento da Novacap, ambos protegidos. 
Também se encontram setores residenciais po-
pulares, cuja morfologia se contrapõe à solução 
das superquadras, optando por residências uni-
familiares, de um pavimento, muitas em fita. Es-
tes setores, como o Cruzeiro Velho, o Setor de 
Habitações Individuais Geminadas Sul (700 Sul) 
e Coletivas e Geminadas Norte (700 Norte) ga-
rantiram ao Plano Piloto diversidade morfológica, 
além de assegurar a memória dos pioneiros na 
construção da Capital.

Figura 2.15. Parque da Cidade
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Figura 2.16. Lago Paranoá

Figura 2.17. a Feira da Torre de TV
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